CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 26.02.2016, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la
care participă:
I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL ION CĂLINOIU
II. CONSILIERII JUDEŢENI:
FLORESCU CIPRIAN ADRIAN
AMZA ELENA
BANŢA VICTOR
CILIBIU NICOLAE
CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA
CIUCHIATU CONSTANTIN
CORNOIU SABIN
DOBRIŢOIU ION
DRĂGOI ALECU
DRĂGHICI DOREL
DUMITRAȘCU MARIA
GRECI COSMIN
GRIVEI GHEORGHE
MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR
MILOSTEANU GHEORGHE
MITESCU GHEORGHE
NANU PETRE
NEAŢĂ GHEORGHE
NICHIFOR GHEORGHE
NOVAC GHEORGHE
ORZAN GHEORGHE
PAVEL NELU
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOŞ
POPA VALENTIN
PORUMBEL GHEORGHE
PUNGAN MARIAN CONSTANTIN
RĂDULESCU PETRE
RÂBU VASILE
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ROGOVEANU GEORGIANA-CHIVA
ŞARAPATIN ELVIRA
VÎLCEANU DAN
A lipsit motivat de la ședință domnul Filip Robert-Dorin - vicepreședinte.
Participă, conform legii, d-na Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena – secretar al județului.
Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Paraschivu Gheorghe – prefect.
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. Bajmatără George Cosmin – director executiv adjunct, Direcția tehnico-economică,
dezvoltare regională și relații externe.
4. Isuf Leontin – șef serviciu, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative.
5. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Resurse umane, managementul funcției publice, IT,
Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe.
6. Florescu Liliana – Florescu Liliana – șef serviciu, Direcția tehnico-economică,
dezvoltare regională și relații externe.
7. Lăzărescu Valeriu Eugen – șef serviciu, Transport public județean, parc auto, întreținere
și deservire.
8. Dascălu Constantin Marius Costinel – inspector-șef IPJ Gorj.
9. Toader-Pasti Cristian – director, Parc Industrial Bumbești-Jiu.
10. Florică Marius – director, IDP Gorj.
11. Bratu Olimpia – director, Biblioteca Județeană „Christian Tell”.
12. Cotrună Dumitru – director, D.G.A.S.P.C. Gorj.
13. Cepoi Ion – director, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Gorj.
14. Bratu Alexandru – director, Școala Populară de Artă Tg-Jiu.
15. Reprezentanți ai mass-mediei locală.
Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Ion Călinoiu.
Procesul-verbal al ședinței din data de 29.01.2016 a fost aprobat tacit.
Pentru lucrările şedinţei, în urma votului, s-au desemnat următorii consilieri judeţeni:
Amza Elena, Banța Victor și Rădulescu Petre.

2

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 104/18.02.2016 a fost convocat Consiliul
Județean în ședință ordinară în data de 26.02.2016.
Înainte de a se discuta despre ordinea de zi a ședinței, domnul Călinoiu Ion, președinte,
îi prezintă pe domnii Dascălu Constantin Marius Costinel – șeful Inspectoratului de Poliție
Județean Gorj și Paraschivu Gheorghe – prefect - Instituția Prefectului.
În continuare, se prezintă ordinea de zi a ședinței:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe
anul 2016;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Gorj;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C.
ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ S.A., pe anul 2016;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C.
ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ S.A. prin aport în natură al
Judeţului Gorj;
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor reglementări proprii privind exercitarea și
evaluarea managementului la nivelul instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea
Consiliului Judeţean Gorj;
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului
exercitat la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Gorj;
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului
exercitat la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului
exercitat la nivelul Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj;
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiilor de concurs și a comisiilor de
soluționare a contestațiilor în cadrul procedurii speciale pentru analizarea noilor proiecte
de management ale managerilor unor instituții publice de cultură aflate în subordinea
Consiliului Judeţean Gorj;
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și
Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist
,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special
din judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2016-2017;
12. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe de traseu pentru curse regulate
speciale;
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La punctul „Diverse”, în urma votului, se propune și Proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SC Parc Industrial Gorj SA.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (32 de voturi), inclusiv
proiectul de hotărâre de la punctul „Diverse”.
Se propune începerea ședinței cu punctul II al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Gorj
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică şi dezvoltarea
capacităţii administrative.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală aviz 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 pentru).
Se prezintă art. 2. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în
unanimitate (32 voturi pentru).
Se prezintă art. 3. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în
unanimitate (32 voturi pentru).
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în
unanimitate (32 voturi pentru).
Domnul Ion Călinoiu, președinte: Împreună cu Inspectoratul de Poliție al Județului
Gorj, avem o serie de obiective, colaborarea cu autoritățile publice locale va fi bună, fiind mereu
cât mai aproape de cetățeni. Activitatea desfășurată de Inspectoratul Județean de Poliție a fost
apreciată așa cum se cuvine și sper să se rezolve toate problemele din teritoriu și pe viitor.
Domnul Dascălu Constantin Marius Costinel, inspector-șef IPJ Gorj: Am luat act
de componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj și vă mulțumesc pentru încrederea
dumneavoastră, lucru ce mă va stimula în activitatea pe care o desfășurăm. Va fi o deschidere
totală în scopul rezolvării problemelor cu care se confruntă județul Gorj. De fapt, am găsit acest
județ într-un moment tensionat, date fiind protestele legate de mutarea sediului CEO, dar vă
asigur că situația va fi sub control. Sper ca totul să aibă o soluție favorabilă. Mai mult, anul
acesta va fi un an greu, mai ales că vor fi alegerile locale și parlamentare, un an electoral. Vă
asigur că voi fi la înălțimea încrederii dumneavoastră.
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Se trece la punctul I al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj
pe anul 2016
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia tehnico-economică,
dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe - aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte - aviz
favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi
protecţia mediului - aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială - aviz
favorabil.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 30 voturi pentru (Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin).
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 30 voturi pentru (Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin).
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. (3). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 30 voturi pentru (Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 30 voturi pentru (Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 30 voturi pentru (Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alin. (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 30 voturi pentru (Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 30 voturi pentru (Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin).
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 30 voturi pentru (Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin).
Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 30 voturi pentru (Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin).
Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 30 voturi pentru (Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin).
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Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu
30 voturi pentru (Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin).
Se trece la punctul III al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C.
ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ȘI PODURI GORJ S.A., pe anul 2016
Se prezintă Expunerea de motive.
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 juridice şi de administraţie publică locală aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe - aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi
protecţia mediului - aviz favorabil.
Discuții:
Domnul Pungan Marian Constantin, consilier județean: Eu și domnii consilieri
Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin nu vom vota acest punct al ordinii de zi și nici pe cel de la
punctul 4, întrucât suntem membri AGA la S.C. IDP GORJ S.A.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Am câteva observații la acest punct al
ordinii de zi. Dacă vedem acest proiect de hotărâre și detaliat, de exemplu cheltuieli la alte
comisii și comitete constituite potrivit legii, se observă că la aceleași poziții sumele sunt altele.
De ce sunt diferite? De ce sunt unele sume diferite, ce s-a făcut cu banii aceia?
Domnul Ion Călinoiu, președinte: E vorba de execuția bugetului. Întrebările le puteți
pune în comisia de specialitate a Consiliului Județean, de aceea e bine să participați efectiv la
aceste comisii. De ce în comisia de specialitate nu v-ați spus punctul de vedere?
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Eu pot pune întrebări în ședința Consiliului
Județean pentru a fi lămurite, sunt în ședință și pot să-mi expun părerea. De aceea avem
dreptul să punem întrebări, pentru a fi lămurite. Pentru unele sume poate explicați data viitoare.
Dumneavoastră conduceți această unitate și sunteți responsabil de acest lucru.
Domnul Ion Călinoiu, președinte: Toate problemele acestea nu sunt legate de
bugetul pe care îl aprobăm, va fi prezentată execuția bugetară. Atunci se va discuta, acum
menținem proiectul de hotărâre pe ordinea de zi.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Eu rog toți consilierii să nu aprobe acest
buget și pot spune că domnul director de la S.C. IDP GORJ S.A. încasează un salariu enorm.
De asemenea, sunt alți trei directori cu salarii foarte mari. Sunt trei membri în AGA care câștigă
niște bani în fiecare lună. Suma de 5620 mii lei este o cifră enormă. Se câștigă circa 8 mii de
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euro pe lună. Acest proiect de hotărâre este greșit, iar în cadrul comisiei de specialitate s-au
rectificat unele greșeli.
Domnul Ion Călinoiu, președinte: Au fost greșeli și poate mai sunt, dar a interpreta
cum faceți dumneavoastră e altceva. Vom prezenta execuția bugetului.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Execuția bugetului nu a fost discutată
niciodată în Consiliul Județean, mă refer la execuția bugetară la S.C. IDP GORJ S.A. Este
ședința Consiliului Județean și trebuie să ne spunem părerea.
Domnul Ion Călinoiu, președinte: Ședința Consiliului Județean trebuie să se
desfășoare conform regulamentului.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Eu am întrebat dacă este o greșeală, și
greșeală a fost și atunci când am aprobat prețurile la unele produse agricole prin hotărâre a
Consiliului Județean.
Domnul Ion Călinoiu, președinte: E vorba de 562 mii preliminar 2015.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: la S.C. IDP GORJ S.A. membrii AGA iau
prime? Am dreptate? Datorită unor înregistrări, S.C. IDP GORJ S.A. obține profit. De ce plătim
primă pentru membrii AGA? Pentru ineficacitatea în munca lor? Vorbim de ce s-a întâmplat în
2015 și ce se întâmplă în 2016.
Domnul Ion Călinoiu, președinte: Nu se dau drepturi salariale fără acoperire.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Sunteți de acord că s-au dat prime
membrilor AGA?
Domnul Ion Călinoiu, președinte: Se dau indemnizații conform legii. Dacă nu se
realizează indicatorii tehnico-economici cum iau prime? Alte venituri, sunt fonduri prevăzute în
lege.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Să nu se obțină profit incorect.
Domnul Ion Călinoiu, președinte: Vorbim de venituri și cheltuieli pe principalele
capitole. Vă vom pune la dispoziție execuția bugetului într-o ședință viitoare. S.C. IDP GORJ
S.A. este o firmă care lucrează după principiile administrației publice locale. Nu înțelegeți
problemele.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Și contabilitatea la S.C. IDP GORJ S.A. se
ține la fel ca în mediul privat.
Domnul Ion Călinoiu, președinte: Discuțiile acestea vor avea loc atunci când vom
analiza execuția bugetului la această societate comercială, atunci se va pune la dispoziție totul.
Domnul Banța Victor, consilier județean: Sunteți, domnule președinte, în ședința
Consiliului Județean, sunteți unul din cei 33 de consilieri județeni și acționați ca un membru
AGA, la S.C. IDP GORJ S.A. Ne puneți nu proiect de hotărâre pe care îl discutăm în comisiile
de specialitate sau în timpul nostru liber, dar aveți o sumedenie de erori. Sunteți inițiatorul
acestui proiect de hotărâre, l-ați semnat mai înainte, însă în acest proiect se găsesc multe
greșeli copilărești.
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Domnul Ion Călinoiu, președinte: Nu am semnat înainte proiectul de hotărâre, am
semnat numai expunerea de motive.
Domnul Banța Victor, consilier județean: Este semnată de dumneavoastră
Expunerea de motive, iar raportul de specialitate are 7 semnături. Veniți cu greșeli, calcule de
matematică simple. Numărul salariaților pe anul 2016 este de 245, în descreștere față de anul
precedent cu 62 de salariați, respectiv în procent de 20%. Aveți disponibilizări colective?
Domnul Florică Marius, director: În cursul anului trecut au fost angajate persoane pe
durată determinată, din cauză că a fost un volum mai mare de muncă. Acestora le-au expirat
contractele, iar numărul de salariați a scăzut.
Domnul Banța Victor, consilier județean: Dacă reducerea de personal este de 20%,
în 2016 de ce crește fondul de salarii? Aveți vreun program de restructurare?
Domnul Florică Marius, director: Reducerea este de 62 de persoane, e vorba de
muncitori necalificați, iar fondul de salarii crește, întrucât salariul minim de 1.050 lei ajunge la
1.250 lei. Numărul angajaților este în funcție de contractele pe care le avem.
Domnul Banța Victor, consilier județean: Pentru domnul președinte, în anul 2015 s-a
aprobat printr-o hotărâre a Consiliului Județean transformarea S.C. IDP GORJ S.A. în Regie
Autonomă, nu știam că această hotărâre a fost suspendată de prefect, să faceți corecția.
Transformarea S.C. IDP GORJ S.A. în Regie Autonomă este suspendată, trebuia scris în
Proiectul de hotărâre și Expunerea de motive.
Domnul Ion Călinoiu, președinte: Vom pune în aplicare proiectul de hotărâre și să nu
vorbim de dragul de a vorbi.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 18
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion,
Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Trei consilieri județeni nu
au votat: Pungan Marian-Constantin, Greci Cosmin și Ciuchiatu Constantin.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 18
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion,
Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Trei consilieri județeni nu
au votat: Pungan Marian-Constantin, Greci Cosmin și Ciuchiatu Constantin.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a decis: 18 voturi
pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin
Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Trei consilieri județeni nu au votat:
Pungan Marian-Constantin, Greci Cosmin și Ciuchiatu Constantin.
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Se trece la punctul IV al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C.
ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ȘI PODURI GORJ S.A. prin aport în natură al Județului
Gorj
Se prezintă Expunerea de motive.
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 juridice şi de administraţie publică locală aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe - aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri - aviz
nefavorabil.
Discuții:
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Din punctul meu de vedere s-a întâmplat
un lucru anormal. Să aloci bani de la guvern pentru situații de urgență să cumperi containere pe
care le folosești în activitatea unei firme care câștigă o licitație, mi se pare strigător la cer. Ați
obținut bani de la guvern nu numai pentru repararea podului, dar și pentru firma care
construiește podul să-și cumpere containere. În momentul în care v-ați dus cu devizul, cineva
din guvern trebuia să vă trimită să găsiți o firmă care are containere, iar în loc să folosim banii
unde sunt necesari, facem o risipă din banii publici pentru a plăti o firmă.
Domnul Ion Călinoiu, președinte: Containerele au fost achiziționate prin licitație
separată, achiziția s-a realizat în regim de urgență pentru a nu mai pierde timp. Organizarea de
șantier e parte integrantă în realizarea planului de investiții. Astfel, am reușit să facem podul
acela într-un timp record.
Domnul Banța Victor, consilier județean: Procedura aceasta sună așa: facem niște
achiziții din bani publici, profitând de necazurile unor persoane cu probleme, și îi cheltuim
mascat, în scopul de a ajuta o firmă - IDP.
Domnul Ion Călinoiu, președinte: Nu dorim să discutăm colateral.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Nu se pot cumpăra niște module pe bani
pentru situații de urgență, poate nu cheltuiam banii aceștia, însă sunt bani de la guvern.
Domnul Ion Călinoiu, președinte: Fac precizarea că acest proiect de hotărâre trebuie
aprobat cu 2/3 din numărul consilierilor.
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Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 1. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 27 voturi pentru. Nu au votat Pungan Marian Constantin, Greci Cosmin și
Ciuchiatu Constantin și s-au abținut Banța Victor și Păsărin Ovidiu-Dragoș.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 2. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 27 voturi pentru. Nu au votat Pungan Marian Constantin, Greci Cosmin și
Ciuchiatu Constantin și s-au abținut Banța Victor și Păsărin Ovidiu-Dragoș.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 3. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 27 voturi pentru. Nu au votat Pungan Marian Constantin, Greci Cosmin și
Ciuchiatu Constantin și s-au abținut Banța Victor și Păsărin Ovidiu-Dragoș.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 27 voturi pentru. Nu au votat Pungan Marian Constantin, Greci Cosmin și Ciuchiatu
Constantin și s-au abținut Banța Victor și Păsărin Ovidiu-Dragoș.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 27 voturi pentru. Nu au votat Pungan Marian Constantin, Greci Cosmin și Ciuchiatu
Constantin și s-au abținut Banța Victor și Păsărin Ovidiu-Dragoș.
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 27 voturi pentru. Nu au votat Pungan Marian Constantin, Greci Cosmin și Ciuchiatu
Constantin și s-au abținut Banța Victor și Păsărin Ovidiu-Dragoș.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord cu
27 voturi pentru. Nu au votat Pungan Marian Constantin, Greci Cosmin și Ciuchiatu Constantin
și s-au abținut Banța Victor și Păsărin Ovidiu-Dragoș.
Se trece la punctul V al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor reglementări proprii privind
exercitarea și evaluarea managementului la nivelul instituțiilor publice de cultură aflate
în subordinea Consiliului Județean Gorj
Se prezintă Expunerea de motive.
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 - aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte - aviz
favorabil.
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Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a fost
prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a fost
prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a fost
prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a fost
prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a fost
prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 6 al Hotărârii, alin. (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a
fost prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 6 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a
fost prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a fost
prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a fost
prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a fost
prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 10 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a fost
prezentă în sală la momentul votului.
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a fost
prezentă în sală la momentul votului.
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Se trece la punctul VI al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a
managementului exercitat la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Gorj
Se prezintă Expunerea de motive.
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. - aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte - aviz
favorabil.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul
votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la
momentul votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la
momentul votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. (3). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la
momentul votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. (4). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la
momentul votului.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord cu
31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul votului.
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Se trece la punctul VII al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a
managementului exercitat la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”
Târgu-Jiu;
Se prezintă Expunerea de motive.
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 - aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte - aviz
favorabil.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a fost
prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a
fost prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a
fost prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. (3). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a
fost prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. (4). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a
fost prezentă în sală la momentul votului.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu
30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în
sală la momentul votului.
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Se trece la punctul VIII al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării
managementului exercitat la nivelul Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj

finale

a

Se prezintă Expunerea de motive.
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 - aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte - aviz
favorabil.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul
votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la
momentul votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la
momentul votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. (3). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la
momentul votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. (4). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la
momentul votului.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord cu
31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul votului.
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Se trece la punctul IX al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiilor de concurs și a comisiilor de
soluționare a contestațiilor în cadrul procedurii speciale pentru analizarea noilor
proiecte de management ale managerilor unor instituții publice de cultură aflate în
subordinea Consiliului Judeţean Gorj
Se prezintă Expunerea de motive.
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 - aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte - aviz
favorabil.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 29 de voturi pentru. Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin, iar
Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 29 de voturi pentru. Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin, iar
Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. (3). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 29 de voturi pentru. Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin, iar
Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 29 de voturi pentru. Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin, iar
Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 29 de voturi pentru. Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin, iar
Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. (3). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 29 de voturi pentru. Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin, iar
Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alin. (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 29 de voturi pentru. Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin, iar
Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul votului.
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Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 29 de voturi pentru. Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin, iar
Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alin. (3). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord cu 29 de voturi pentru. Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin, iar
Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 29 de voturi pentru. Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin, iar Șarapatin
Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul votului.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu
29 de voturi pentru. Nu au votat Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin, iar Șarapatin Elvira nu a
fost prezentă în sală la momentul votului.
Se trece la punctul X al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și
Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist
,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu
Se prezintă Expunerea de motive.
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 - aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte - aviz
favorabil.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a fost
prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a fost
prezentă în sală la momentul votului.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a fost
prezentă în sală la momentul votului.
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Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu
30 de voturi pentru. Nu a votat Porumbel Gheorghe, iar Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în
sală la momentul votului.
Se trece la punctul XI al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ
special din judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2016-2017
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Juridică şi Dezvoltarea
Capacităţii Administrative, Direcţia Tehnico-Economică, Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe
şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Inclusivă Tg-Jiu.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe - aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială - aviz
favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte - aviz
favorabil.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul
votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul
votului.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul
votului.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord cu
31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul votului.
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Se trece la punctul XII 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 Direcției 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 Judeţean a fost de
acord cu 31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul
votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul
votului.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul
votului.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord cu
31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul votului.
Se trece la punctul „DIVERSE”:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2016 al SC Parc Industrial Gorj SA
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia tehnico-economică,
dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe - aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi
protecţia mediului - aviz favorabil.
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Discuții:
Domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș, consilier județean: Situația de la Parcul Industrial
Bumbești-Jiu este cunoscută de colegii noștri. În fiecare an, s-a solicitat atragerea de investitori
privați pentru a se crea condiții favorabile la această societate.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Parcul Industrial Bumbești-Jiu a fost creat pentru a
salva o parte din locurile de muncă de la UM Sadu II. Este importantă menținerea locurilor de
muncă și crearea de altele noi. Din păcate, nu s-a realizat extinderea Parcul Industrial
Bumbești-Jiu. Dacă era o suprafață mai mare, acest lucru conducea la reducerea cheltuielilor,
la îmbunătățirea servicilor, realizarea indicatorilor de eficiență economică și crearea de noi
locuri de muncă.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul
votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul
votului.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord cu
31 de voturi pentru. Doamna Șarapatin Elvira nu a fost prezentă în sală la momentul votului.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Deoarece am finalizat dezbaterea proiectelor de
hotărâri de pe ordinea de zi, aș dori să discutăm și despre alte probleme importante legate de
acest județ. De exemplu, cât de curând, adică luni – 29 februarie, se va decide soarta
Complexului Energetic Oltenia. Din acest motiv, fac un apel către dumneavoastră să ne
mobilizăm pentru a găsi o soluție privind eficientizarea CEO și să avem un punct de vedere
comun la nivelul societății, în legătură cu menținerea sediului CEO la Târgu-Jiu, menținerea
locurilor de muncă. Fiecare dintre noi trebuie să dăm dovadă de tot ce are mai bun pentru
bunul mers al activității în județul Gorj, iar o soluție ar fi să desemnăm acum, din rândul
consilierilor, trei persoane care să redacteze un punct de vedere al Consiliului Județean în ceea
ce priveste aceste probleme, pe care să-l trimitem premierului, dar și la Ministerul Energiei.
Sunt lucruri pe care trebuie să le realizăm în interesul cetățenilor. Îl avem alături și pe
reprezentantul Guvernului în teritoriu, domnul prefect Paraschivu Gheorghe, care ne poate
ajuta. CEO dă 40% din energie la nivel național.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Și eu susțin, alături de dumneavoastră,
păstrarea sediului CEO la Târgu-Jiu. Sunt de acord că facem un document din partea instituției,
dar numai în legătură cu sediul și vă rog să ma întelegeți că am cele mai bune intenții. Putem
să facem greșeli în acest moment. Alimentăm argumente pentru care unii vor să ne ia sediul
din Gorj, așadar, atenție mare, domnule președinte, în ceea ce declarăm, pentru că se poate
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interpreta ușor că se fac presiuni, că politicul se implică în activitatea CEO. Putem colabora
pentru a rămâne sediul la Gorj, să facem un demers legal, dar să ne oprim aici. Să se implice
mai mult AGA și Consiliul de Administrație.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Trebuie să le demonstrăm că nu e vorba de
implicarea politicului, ci de asigurarea stabilității în CEO. Trebuie să avem în vedere că CEO
susține și activitatea UAT-urilor pe raza cărora se desfășoară mineritul, să luăm în calcul că și
noi avem responsabilități, să vedem și punctul de vedere al acestor autorități. Cu toții dorim să
facem un lucru bun pentru Gorj, să păstrăm sediul aici, să menținem locurile de muncă etc. De
aceea, trebuie să continue această activitate și prin implicarea noastră.
Domnul Maioreanu Andrei-Petrișor, consilier județean: Domnule președinte, simați
colegi, ca președinte al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului
aș dori să îmi spun punctul de vedere în ceea ce privește acest subiect sensibil. La instalarea
Guvernului de tehnocrați, premierul României spunea foarte clar că un principiu prioritar în
ceea ce privește activitatea Guvernului este transparența decizională. Considerăm că
transparența decizională se ascunde în spatele unor decizii luate la nivelul unor companii de
stat și subliniez că atunci când discutăm de transparență decizională, așa cum spunea și
premierul Cioloș, este nevoie de comunicare, de o deschidere totală spre ceea ce înseamnă
decizii importante luate la nivelul companiilor de stat. Dacă era vorba de o companie cu capital
privat, cred că lucrurile stăteau cu totul altfel, dar discutăm de o companie la care statul român
este acționar majoritar. Am propus, și sper să reușim să facem acest lucru, în primul rând, o
întâlnire a reprezentanților Guvernului, respectiv Ministrul Energiei, cu parlamentarii, cu
reprezentanți ai autorităților publice locale, cu mediul de afaceri și vreau să argumentez de ce
fac această propunere. Sunt foarte multe probleme de ordin legislativ, în special în ceea ce
privește activitatea minieră, de unde Complexul Energetic Oltenia își asigură materia primă
pentru producerea energiei. De asemenea, știți foarte bine despre ceea ce înseamnă
discriminarea intrării CEO în sistemul energetic național. Mai mult decât atât, am fi putut de
mult timp să facem modificări la Legea minelor și la Legea energiei, pentru că, în momentul de
față, Complexul Energetic Oltenia, dar și ceilalți producători de energie, ar fi avut posibilitatea,
pe fondul unui consum redus de energie, să exporte. Mediul de afaceri din Gorj este direct
integrat în activitatea CEO. Am stat de foarte multe ori de vorbă, în spațiul public sau în spațiul
privat, cu oameni de bună credință care au această îngrijorare. Domnule Vîlceanu, vă spun cu
colegialitate că acțiunile dumneavoastră sau acțiunile noastre, ale Partidului Social Democrat,
dar și ale celorlalți colegi, nu trebuie considerate acțiuni politice. Așteptăm ca până la sfârșitul
acestui an, mai exact în luna septembrie, să vedem care este viziunea acționarului majoritar,
respectiv a statului român, prin Ministerul Energiei. Complexul Energetic Oltenia poate,
eventual, să-și facă o strategie pe termen scurt, în condițiile în care va funcționa ca o companie
de sine stătătoare. Așadar, domnule președinte, sunt de acord să redactăm un document cu
propuneri privind soluțiile pe care le vedem pentru Complexul Energetic Oltenia, dar este foarte
important ce se va întâmpla cu perspectiva CEO, în condițiile în care se va avea o strategie
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energetică în care vom avea un mixt energetic, iar Complexul Energetic Oltenia va fi parte
intergrantă în acest mixt, sau va merge în continuare ca o entitate de sine stătătoare.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: În cursul zilei de luni, 29.02.2016, ne vom întâlni cu
toți primarii de pe raza localităților unde există minerit, pentru a-i ajuta. Sunt și probleme legate
de susținerea sportului, în județul Gorj, a echipei de fotbal, având în vedere performanța sa,
întrucât cu retrogradarea echipei în divizia B nu va fi nimeni de acord. Finanțarea sportului nu
înseamnă reducerea bugetului, așa cum spunea Ministrul Energiei. Dacă nu rezolvăm această
problemă, va fi un prejudiciu adus județului Gorj. Dorim ca CEO să nu intre în colaps, sportul de
performanță fiind benefic.
Doamna Ciolocoi Mădălina-Adina, consilier județean: În România, în scurt timp, se
va trece la regionalizare și va fi mare concurența între regiuni. Totodată, trebuie avută în
vedere și descentralizarea. S-a constatat că în locul României a intrat Polonia, în Forumul
European. Trebuie să precizăm în document că mineritul și energia – CEO – sunt și vor fi
esențiale pentru regiunea Sud-Vest Oltenia.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Sunt de acord cu propunerea făcută de doamna
Mădălina Ciolocoi.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Eu cred că putem face orice propunere,
dar premieriul a trimis Corpul de Control al Guvernului la CEO. Cu toții suntem interesați să
rămână sediul aici, dar să nu existe alte discuții decât cele legate de sediu. Îmi doresc ca toate
demersurile făcute de noi să nu fie interpretate greșit și să nu oprim controlul celor de la
Guvern.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Discutăm lucruri legate de oportunitate și legalitate.
În ceea ce privește acest subiect, destul de sensibil, am observat, în rândul gorjenilor,
susținerea activității din CEO. Cer să sprijinim cu toții activitatea din Complex, să avem în
atenție atragerea fondurilor europene. Îi cer domnului Vîlceanu Dan să participe luni, 29
februarie, la întâlnirea cu primarii, iar tot ce trimitem la forurile responsabile să fie pe lege.
Avem alături de noi și reprezentantul Guvernului în teritoriu.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Nu mă opun documentului care ține de
sediul companiei, dar atât.
Domnul Banța Victor, consilier județean: Ridic problema cu Aparageio. Sunt lucrări
90-95% lăsate de izbeliște și va trebui să dăm banii înapoi. Am solicitat anul trecut un raport din
partea directorului Aparegio, dar nu am primit nimic. Este o situație dezastroasă la S.C.
Aparegio S.A. Târgu-Jiu.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Să dăm cuvântul domnului prefect Gheorghe
Paraschivu.
Domnul Gheorghe Paraschivu, prefect: Vă mulțumesc pentru invitația de a participa
la ședința Consiliului Județean de astăzi. Am înțeles că invitația va fi permanentă și pot afirma
că voi fi prezent la fiecare ședință. Am urmărit foarte atent toate materialele prezentate și este o
onoare pentru mine să particip la dezbateri. Vreau să vă asigur de buna mea credință, de buna
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colaborare a Instituției Prefectului cu Consiliul Județean Gorj, cât și a mea personală. Am
înțeles care sunt problemele cu care se confruntă judetul și vă asigur că voi face în continuare
tot ce depinde de mine, atât cât îmi permite legea. Vă promit și vă mulțumesc!

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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