CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 26.06.2015, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la
care participă:
I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, CĂLINOIU ION
II. CONSILIERII JUDEŢENI:
FILIP ROBERT DORIN
FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN
AMZA ELENA
BANŢA VICTOR
CILIBIU NICOLAE
CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA
CIUCHIATU CONSTANTIN
CORNOIU SABIN
DOBRIŢOIU ION
DRĂGHICI DOREL
GRECI COSMIN
MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR
MILOSTEANU GHEORGHE
MITESCU GHEORGHE
NANU PETRE
NEAŢĂ GHEORGHE
NICHIFOR GHEORGHE
NOVAC GHEORGHE
ORZAN GHEORGHE
PAVEL NELU
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ
POPA VALENTIN
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PORUMBEL GHEORGHE
PUNGAN MARIAN CONSTANTIN
RĂDULESCU PETRE
RÂBU VASILE
ROGOVEANU GEORGIANA-CHIVA
ŞARAPATIN ELVIRA
VÎLCEANU DAN
Au lipsit motivat de la ședință: Dumitrașcu Maria, Grivei Gheorghe și Drăgoi Alecu,
consilieri județeani.
Participă, conform legii, d-na Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, secretar al județului.
Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Arjoca Sorin, subprefect.
III. INVITAŢI:
1. Stricescu Daniela – director executiv, Direcția tehnico-economică, dezvoltare
regională și relații externe.
2. Marcău Costel – director executiv, Direcția juridică și dezvoltarea capacității
administrative.
3. Ungureanu Victoria – șef serviciu, Serviciul buget, finanțe și contabilitate publică.
4. Lăzărescu Valeriu – inspector de specialitate, Serviciul pentru Transport Public
Judeţean şi Parc Auto.
5. Popescu Florin - inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Tudor
Vladimirescu” Gorj;
6. Dumitrașcu Liviu Mihăiță - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de
Urgență “Lt.col.Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj;
7. Urdea Florin - director executiv, Poliția Locală Tg-Jiu.
8. Reprezentanți ai mass-mediei locală.
Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Călinoiu Ion.
Procesul-verbal al ședinței din data de 29.05.2015 a fost aprobat tacit.
Pentru lucrările ședinței, în urma votului, s-au desemnat următorii consilieri județeni:
Ciolocoi Mădălina-Adina, Banța Victor și Porumbel Gheorghe.
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În conformitate cu prevederile Dispoziției nr.533/17.06.2015 a fost convocat Consiliul
Județean în ședință ordinară în data de 26.06.2015, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului
Gorj pe anul 2015;
2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”GORJEANUL ANULUI”,
pentru anul 2014;
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Gorj nr.85/30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru
acordarea titlului ”GORJEANUL ANULUI” și a distincțiilor conferite unor
personalități cu merite deosebite, cu modificările și completările ulterioare;
4. Proiect de hotărâre privind completarea componenței nominale a Autorității
Teritoariale de Ordine Publică Gorj;
5. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe de traseu pentru curse
regulate speciale;
6. Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a
hotărârilor Consiliului Județean Gorj în anul 2014;
7. Diverse
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (30 de voturi pentru).
Se propune inceperea ședinței cu punctul 2 al ordinii de zi, în urma supunerii la vot,
consiliul județean a votând în unanimitate (30 voturi pentru).
Se trece la punctul II al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”GORJEANUL ANULUI”,
pentru anul 2014;
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Dezvoltarea
Capacității Administrative și Direcția Tehnico-Economică, Dezvoltare Regională și Relații
Externe.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală –
aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei învățământ, cultură, culte – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz favorabil.
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Președintele Ion Călinoiu dă citire Notei de prezentare a gimnastei Andreea Eugenia
Munteanu, întocmită de domnul Adrian Cristian Liga, directorul Colegiului Național Sportiv
”Cetate” Deva, și înregistrată la Consiliului Judeţean Gorj sub nr. 5892 din 05.05.2015;
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în
unanimitate (30 voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în
unanimitate (30 voturi pentru).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a fost de acord
în unanimitate (30 voturi pentru)
Andreea Eugenia Munteanu primește din partea Consiliului Județean Gorj, pentru
meritele deosebite obținute, un trofeu, o medalie, o plachetă personalizată și un premiu de
10.000 de lei, jumătate din sumă provenind din sponsorizări.
Domnul Maioreanu Andrei Petrișor, consilier județean, aduce mulțumiri gimnastei
Andreea Eugenia Munteanu pentru rezultatele de excepție obținuțe, cât și pentru distincțiile
primite la concursurile naționale și internaționale.
Tânăra gimnastă, componentă a Lotului Național Olimpic al României mulțumește
pentru acoradrea titlului de „Gorjeanul anului 2014”.
Se trece la punctul I al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului
Gorj pe anul 2015;
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Tehnico-Economică,
Dezvoltare Regională și Relații Externe și Direcția Juridică și Dezvoltarea Capacității
Administrative din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală –
aviz favorabil.
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială – aviz
favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei învățământ, cultură, culte – aviz favorabil.
Discuții:
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: În Consiliul Județean s-a aporbat bugetul
propriu general al instituției pe anul 2015, însă, lunar, îl modificăm. Consider că și aici se
impune o disciplină. Nu puteți modifica bugetul lunar, iar explicațiile date sunt sumare. S-au
plătit în avans credite, ce se intâmplă?
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Rectificarea bugetului se face întrucât există
creșteri la venituri, pe care nu ai cum să le evidențiezi.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Am citit proiectul de hotărâre la capitolele
privind datoria publică și împrumuturi. Am sesizat că se propune diminuarea cheltuielilor cu
suma de 73 mii lei, ce reprezintă economii la dobânzi pentru datoria publică internă. Din ce
anume?
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Creditul acesta a fost obținut în 2007, a fost un
element de siguranță care ne avantajează foarte mult. Acest credit a fost făcut pe cea mai mică
dobândă.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Nu se poate face mofificarea bugetului
propriu în fiecare lună. Dacă vreți să aveți o altă viziune bine, dacă nu, nu. Este inadmisibil să
aprobăm bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj și, începând cu luna viitoare, să-l
modificăm; atunci înseamnă că bugetul este prost făcut. Nu intrăm acum în dialog pe bugetul
propriu general al Consiliului Județean.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Bugetul propriu nu se modifică, el se actualizează
atunci când cresc veniturile, la noi nu sunt probleme, sunt venituri din economii, ceea ce
înseamnă ceva bun pentru activitatea noastră.
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Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin.(1). În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost
de acord cu 28 voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin.(2). În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost
de acord cu 28 voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin.(3). În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost
de acord cu 28 voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin.(1). În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost
de acord cu 28 voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin.(2). În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost
de acord cu 28 voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de
acord cu 28 voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de acord
cu 29 voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de
acord cu 28 voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de
acord cu 28 voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de
acord cu 28 voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe.
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, consiliul județean fiind de acord cu
28 voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe.
Se trece la punctul III al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Gorj nr.85/30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea
titlului ”GORJEANUL ANULUI” și a distincțiilor conferite unor personalități cu merite
deosebite, cu modificările și completările ulterioare;
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Dezvoltarea
Capacității Administrative.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală –
aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil.
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei învățământ, cultură, culte – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz favorabil.
Domnul Călinoiu Ion, președinte, prezintă anexa nr.1 privind modificările și completările
la Regulamentul pentru acordarea titlului de „Gorjeanul anului” și a distincțiilor conferite unor
personalități cu merite deosebite.
Discutii:
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: La capitolul III-Incompatibilități, la art.10,
se spune că nu pot fi propuse pentru acordarea titlului de „Gorjeanul anului” sau „Diplomă de
excelentă”, persoanele fizice sau juridice care se află în una din situațiile: au fost condamnate
prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracţiuni contra statului, crime împotriva
umanităţii, alte fapte penale sau sunt urmărite penal, sunt inculpate în procese penale, în cauze
care ar leza imaginea titlului sau distincţiei. De exemplu, în urmă cu 2-3 ani, domnul Ponta
Victor a primit titlul de „Gorjeanul anului”, însă este urmărit într-un dosar penal. Problema care
se pune este dacă i se poate retrage titlul oferit. Am citit capitolul „Incompatibilități”și rezultă că
domnul Ponta este incompatibil.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Ce propuneți legat de acest lucru?
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Noi nu suntem instanță de judecată.
Domnul Ponta este urmărit penal în acest moment, fiind inculpat pentru fals, spălare de bani și
conflict de interese. Conform Regulamentului pe care il aprobăm, putem retrage titlul de
„Gorjeanul anului” domnului Ponta?
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Noi nu avem niciun Regulament în baza căruia să
procedăm așa cum spune domnul Vîlceanu. Domnul Ponta poate să demonstreze că este
nevinovat.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Eu mă refer la Hotărârea Consiliului
Județean pe care spuneți că o putem considera valabilă. Dumneavoastră ați făcut
Regulamentul, noi am votat, nu e nicio declarație politică. Mai înainte ați avut onoarea de a da
mâna cu un om extraordinar ( n.r- Andreea Munteanu), care nu se va afla niciodată în situația
despre care discutăm. Dacă țineți la distincția aceasta și ținem sa fie una de excelență, atunci
măcar să respectăm ce am decis aici, în Consiliul Județean. Dacă una dintre persoanele
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premiate se află în situație contrară Regulamentului votat de noi, atunci trebuie să luăm o
măsură, întrucât Victor Ponta este, în prezent, incompatibil cu titlul respectiv.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Propunerea referitoare la Victor Ponta trebuie să fie
transformată într-un Proiect de hotărâre de către domnul Dan Vîlceanu și vom discuta ulterior.
Momentan, premierul beneficiaza de prezumția de nevinovăție și nu știu dacă regulamentul
poate fi aplicat retroactiv.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Noi trebuie să reglementăm această
problemă, dacă persoanele urmărite penal sau condamnate au dreptul de a obține acest titlu de
„Gorjeanul anului”, asta dacă titlul acesta mai reprezintă ceva pentru noi, dacă se mai respectă
Regulamentul. Este vorba de o persoană care este urmărită penal, incompatibilă cu titlul oferit.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Dacă mai sunt observații la acest Regulament, vă
rog să comentați.
Domnul Păsărin Ovidiu Dragoș, consilier județean: La capitolul „Incompatibilități”,
punctul b., ar trebui să fie modificat în modul următor: „sunt urmărite penal în cauze care ar
leza imaginea titlului sau distincției”.
Domnul Neață Gheroghe, consilier județean: Dacă sunt urmărite penal, trebuie să le
luăm titlul de „Gorjeanul anului”?
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Trebuie integrat perfect în prevederile
Regulamentului.
Domnul Mitescu Gheorghe, consilier județean: Cred că domnul Ponta va renunța la
titlul de „Gorjeanul anului”, așa cum a renunțat și la alte titluri.
Se supune la vot amendamentul domnului Păsărin Ovidiu Dragoș, iar consiliul județean
a fost de acord în unanimitate (30 de voturi pentru).
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în
unanimitate (30 voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în
unanimitate (30 voturi pentru).
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Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în
unanimitate (30 voturi pentru).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a votat în
unanimitate (30 voturi pentru).
Se trece la punctul IV al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind completarea componenței nominale a Autorității
Teritoariale de Ordine Publică Gorj;
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate Direcția Juridică și Dezvoltarea Capacității
Administrative.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală –
aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în
unanimitate (30 voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în
unanimitate (30 voturi pentru).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în
unanimitate (30 voturi pentru).
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în
unanimitate (30 voturi pentru).
Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în
unanimitate (30 voturi pentru).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a votat în
unanimitate (30 voturi pentru).
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Se trece la punctul V 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 întocmit de Direcția 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 județean a votat în
unanimitate (30 de voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în
unanimitate (30 de voturi pentru).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în
unanimitate (30 de voturi pentru).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a votat în
unanimitate (30 de voturi pentru).
Se trece la punctul VI al ordinii de zi:
Domnul Călinoiu Ion prezintă Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a
atribuțiilor proprii și a Hotărârilor Consiliului Județean Gorj în anul 2014.
Discuții:
Domnul Banța Victor, consilier județean: Ați citit, domnule președinte, Raportul
acesta? Atunci am o altă întrebare. La Parcul Industrial Bumbești-Jiu ce activitate ați întreprins
dumneavoastă acolo?
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Este un raport de colaborare pe care îl am cu
unitățile subordonate Consiliului Județean, am făcut tot ce a trebuit pentru a fi respectată
legalitatea.
Domnul Banța Victor, consilier județean: Din Raportul prezentat rezultă activitatea
cadastrală de la Parcul Industrial, cheltuielile materiale, cheltuieli de personal, ce treabă are
președintele cu problema aceasta? Noi aprobăm bugetul de venituri și cheltuieli, eu mă
așteptam să fie trecut succint dacă ați fost în străinătate și câți investitori ați adus de acolo.
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Domnul Călinoiu Ion, președinte: Nu trebuie văzute lucrurile așa, în sinteza prezentată
consilierilor este activitatea tuturor investițiilor, pe domenii, conform responsabilităților asumate,
și pot spune că nu sunt meritele mele, sunt ale dumneavoastră, ale gorjenilor.
Domnul Orzan Gheorghe, consilier județean: La Parcul Industrial Bumbești-Jiu trebuie
asigurate condițiile necesare pentru investitorii care închiriază spațiile. Ei nu sunt mulțumiți de
condițiile de acolo.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Aveți dreptate. Odată cu creșterea suprafeței, lucrul
important nu trebuie să fie profitul ci creșterea numărului de locuri de muncă. O mare parte din
suprafața de acolo nu este folosită.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Vă implicați în activitatea de la SC IDP Gorj SA?
Cum și cât vă implicați acolo?
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Numai în repartizarea sumelor.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Este incompatibilitate dacă vă implicați acolo.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: S.C. IDP S.A. câștigă lucrările la licitație și primește bani
pentru lucrările executate. Fiind societate comercială, participă ca oricare alta la licitații.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Vă implicați la această societate, dar spuneți cum!
Dumneavoastră inițiați hotărârile Consiliului Județean, pentru S.C. IDP Gorj S.A.?
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Mă implic numai în executarea lucrărilor contractate.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Faceți Proiecte de hotărâri pentru S.C. IDP Gorj
S.A.?
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Numai în aprobarea bugetului, toate lucrările le obține prin
participarea la licitații.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Tot ce spuneți acum poate fi folosit împotriva
dumneavoastră. Vă mulțumesc!
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Nu îmi acord aici merite, ele sunt ale activității desfășurare
de consilierii județeni.
Domnul Păsărin Ovidiu Dragoș, consilier județean: La Parcul Industrial Bumbești - Jiu,
spuneți dacă se poate rezolva problema cu Sadu II. Acolo există teren, însă este incert ce se
întâmplă cu el.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Aici aveți dreptate, este vorba de birocrație.

11

Doamna Ciolocoi Mădălina Adina, consilier județean: Întrucât premierul este de la Gorj și
dumneavoastră aveți o relație directă cu Guvernul României, dumneavoastră fiind la putere, vă
amintesc că acum un an și jumătate, a avut loc cel mai mare târg de muniție din lume. Acolo au
plecat reprezentanți de la mai multe fabrici de muniție din țară, dar de la Gorj nimeni. Sunt niște
jocuri la nivel național.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: M-am implicat în asigurarea contractelor pentru UM Sadu,
în realizarea programului de retehnologizare, urmărind să ne ocupăm de tot ce trebuie.
Domnul Banța Victor, consilier județean: Câte autostrăzi trec prin Județul Gorj, dacă
premierul este de aici?
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Și domnul Claudiu Teodorescu putea să sprijine
mai mult Județul Gorj.
Domnul Maioreanu Andrei, consilier județean: Majoritatea lucrărilor în Județul Gorj s-au
făcut de domnul Barbu, copreședinte PNL.
La punctul ”Diverse” nu a fost niciun proiect de hotărâre.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Ion Călinoiu

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Întocmit,
Nanu Dumitru
Ex. 2
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