CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 27.08.2013, la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Gorj la care participă:
I. CONSILIERII JUDEŢENI:
CĂLINOIU ION
CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA
FLORESCU CIPRIAN ADRIAN
AMZA ELENA
BANŢA VICTOR
CILIBIU NICOLAE
CIUCHIATU CONSTANTIN
DOBRIŢOIU ION
DRĂGOI ALECU
FILIP ROBERT DORIN
GRECI COSMIN
GRIVEI GHEORGHE
MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR
MANTA PANTELIMON
MILOSTEANU GHEORGHE
MITESCU GHEORGHE
NANU PETRE
NEAŢĂ GHEORGHE
NICHIFOR GHEORGHE
NOVAC GHEORGHE
ORZAN GHEORGHE
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOŞ
PAVEL NELU
POPA VALENTIN
PORUMBEL GHEORGHE
PUNGAN MARIAN CONSTANTIN
RĂDULESCU PETRE
RÂBU VASILE
ŞARAPATIN ELVIRA
VASILESCU MARIA
VĂCARU ALIN VASILE
A lipsit de la şedinţă domnul VÎLCEANU DAN, consilier judeţean.
Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 26.07.2013 a fost aprobat tacit.
A absentat motivat domnul Marcău Costel – secretar al judeţului Gorj.
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II. INVITAŢI:
Stricescu Daniela- director executiv;
Isuf lontin- director executiv;
Boian Doina-Dorina director executiv adjunct, DGASPC Gorj;
Andrei Dumitru-Mircea- director executiv, direcţia pentru persoane Adulte cu Handicap din cadrul DGASPC Gorj;
Popescu Ion- director SC Aparegio Gorj SA
Reprezentanţi ai mass-mediei locale
Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Arjoca Sorin, subprefect.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise de către domnul Ion Călinoiu, preşedinte, care
precizează că, în conformitate cu prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr.504 din 21.08.2013, a
fost convocat consiliul judeţean în şedinţă ordinară, în data de 27.08.2013, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al unui membru supleant din lista
Partidului Poporului-Dan Diaconescu;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 6/28.06.2012 privind stabilirea şi organizarea
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Gorj, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Proiect de hotărâre privind avizarea unei investiţii implementate de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în
cadrul proiectului ,, Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Dolj, finanţată prin
POS Mediu – Programul de investiţii prioritae pentru Faza 2, 2014-2020”;
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi
funcţionare ale Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj;
5. Raport 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. Informare privind lucrările executate şi programul de investiţii al SC Aparegio Gorj SA.
7. Diverse
La punctul DIVERSE al ordinii de zi se propune spre dezbatere şi aprobare Proiectul de hotărâre privind modificarea
componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj;
De asemenea, se propune ca Proiectul de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj, să fie
analizat la o viitoare şedinţă a consiliului judeţean.
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În urma supunerii la vot, Consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al unui membru supleant din lista Partidului
Poporului-Dan Diaconescu;
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative.
Se prezintă Raportul Comisiei de validare;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil;
Domnul Manta Pantelimon, consilier judeţean- o observaţie de principiu, am fost de acord toţi cu proiectul de
hotărâre, dar pentru viitor există şi text de lege, renunţarea la funcţia de consilier judeţean, nu la candidatură, renunţarea
fiind după data alegerilor.
Nu e suficientă retragerea sprijinului politic.
În continuare, domnul Isuf Leontin, director executiv, dă citire jurământului.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 voturi pentru).
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- vă felicităm pentru mandatul obţinut astăzi şi La mulţi ani! Pentru ziua
dumneavoastră de naştere, urmând ca la sfârşitul şedinţei să primiţi un buchet de flori din partea noastră.
Vă dorim din toată inima succes în activitatea dumneavoastră.
Doamna Amza Elena, consilier judeţean- sunt foarte fericită, mai ales că astăzi este şi ziua mea de naştere, pot
spune că pe majoritatea vă cunosc şi mă cunoaşteţi şi dumneavoastră, vă mulţumesc din suflet tuturor, vă respect şi mă
angajez să duc la îndeplinire toate îndatoririle faţă de consiliul judeţean, urmând să acţionez în slujba partidului de la
care provin, cât şi în slujba cetăţenilor gorjeni.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 6/28.06.2012 privind stabilirea şi organizarea
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Gorj, cu modificările şi
completările ulterioare;
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- favorabil;
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 voturi pentru).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi
Proiect de hotărâre privind avizarea unei investiţii implementate de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în
cadrul proiectului ,, Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Dolj, finanţată prin POS
Mediu – Programul de investiţii prioritae pentru Faza 2, 2014-2020”;
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Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun 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- favorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri- favorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională- favorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului- favorabil;
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- investiţia este una necesară şi pentru a da acest aviz de principiu am zis că
este bine ca lucrurile să intre în normalitate.
Nu s-a ţinut cont de protocolul încheiat, iar inclusiv Oraşul Tismana cu satele aparţinătoare nu a primit apă.
Am spus foarte clar că nu poate fi vorba de asigurarea apei strict pentru Craiova, ci şi pentru asigurarea apei
pentru localităţile în aval, pentru localităţile din Gorj prin care trece această conductă.
Avizul nostru este binevenit, amendamentul Comisiei juridice şi al celorlalte comisii este binevenit şi e bine să se
precizeze în textul Hotărârii şi racordarea localităţilor traversate de conducta de apă.
Acelaşi lucru l-am discutat şi eu şi este foarte bun amendamentul făcut de comisiile de specialitate ale
Consiliului Judeţean Gorj.
Domnul Manta Pantelimon, consilier judeţean- proiectul de hotărâre vizează ,, Extinderea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Dolj, finanţată prin POS Mediu – de aceea s-a făcut acest amendament,
întrucât rezultă treaba aceasta din adresa la proiect, însă această adresă nu reprezintă un act juridic.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- să facem o investiţie eficientă, proiectul tehnic va fi supus CTE.
Se face acest lucru în scopul obţinerii finanţării.
Putem zice că e o condiţie obligatorie acest amendament.
Acum acest aviz este formal, de principiu.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.2 al Hotărârii, care va avea următorul cuprins:
Art. 2 – Avizul prevăzut la art. 1 are un caracter formal, de principiu, determinat de interesul public ce decurge din
satisfacerea nevoilor comunitare ale locuitorilor judeţului Gorj, în speţă, racordarea la noua aducţiune de apă şi a localităţilor
ce urmează a fi traversate de conducta de apă, şi nu se substituie avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de ordin tehnic,
prevăzute în mod expres de lege, necesare pentru realizarea investiţiei prin raportare la documentaţia tehnică a acesteia.
În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 voturi pentru).
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 voturi pentru).
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi
Raport 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;
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- avem aici reprezentantul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Gorj, care vă poate răspunde la toate întrebările legate de acest raport.
Raportul scoate în evidenţă activitatea Direcţiei 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.
Pe viitor se vor lua măsuri , activitatea urmând să se desfăşoare în mod corespunzător, toată atenţia fiind
îndreptată asupra familiilor care îşi abandonează copiii.
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În centrul atenţiei Direcţiei, prioritară va fi urmărirea acestor copii, acţionându-se cu bun simţ, fiind vorba de
solidaritate, iar un sprijin deosebit va fi primit şi din partea unor instituţii implicate.
Consiliul judeţean a fost de acord cu Raportul prezentat.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi.
Informare privind lucrările executate şi programul de investiţii al SC Aparegio Gorj SA, prezentată de către domnul Ion
Popescu, director executiv.
Se precizează că SC APAREGIO GORJ SA a fost înfiinţată în anul 2006, trim. II, fiind operator regional în
domeniul serviciilor de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate.
Sub conducerea ADIA Gorj, începând cu începutul anului 2007, aria de operare este în municipiile Tg-Jiu şi
Motru, cele 3 oraşe: Bumbeşti-Jiu, Tg-Cărbuneşti şi Ţicleni, urmând să se extindă şi în celelalte localităţi urbane şi rurale,
care vor adera la ADIA Gorj.
Contractul de delegare a gestiunii pe termen lung a fost perfectat în anul 2008, scopul Societăţii fiind asigurarea
unor servicii de calitate la un nivel ridicat, în ce priveşte exploatarea şi întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă şi
canalizare.
Principiul care a stat la baza acestei asocieri este principiul regionalizării.
S-au încheiat 17 contracte de lucrări, semnate de diverşi antreprenori.
Din cele 17 contracte, un număr de 11 sunt finalizate, iar 6 sunt în curs de derulare.
La nivel de ţară, SC APAREGIO GORJ SA se află pe locul 4 privind stadiul finalizării lucrărilor şi locul 1 privind
sumele pe aceste proiecte.
Se prezintă şi Anexa nr.1- Stadiul fizic al lucrărilor la data de 01.08.2013.
Din cele 4 staţii de epurare ce urmau să se reabiliteze, 2 au fost puse în funcţiune- Bumbeşti-Jiu şi TgCărbuneşti.
Staţia de la Tg.Jiu se află în stadiul de finalizare, iar pentru staţia a patra, termenul de finalizare este sfârşitul
acestui an.
Pentru etapa viitoare, 2014-2020, au fost fundamentate noile lucrări de investiţii privind reabilitarea şi extinderea
alimentării cu apă şi canalizare şi a staţiilor de epurare.
Dacă sunt întrebări, voi răspunde la fiecare în parte.
Domnul Manta Pantelimon, consilier judeţean- sursa de apă Tismana este foarte importantă şi necesară, iar
autorităţile locale din Judeţul Gorj să aibă în vedere această investiţie, întrucât punctul culminant îl constituie preţul, care
să fie acceptabil pentru toţi.
Se pare că acum aţi intrat în normalitate.
O problemă deosebită o reprezintă recuperarea sumelor datorate, aici lucrurile merg mai greu.
În continuare, să urmăriţi accesarea fondurilor europene, deoarece cu banii dumneavoastră nu se pot face
investiţii mari şi să duceţi o politică constantă de contorizare a apei la ţară, să nu curgă apa zi şi noapte, chiar pentru a
uda culturile de porumb, etc., întrucât apa nu va ajunge şi pentru acest lucru în localităţile Judeţului Gorj.
Deci, în atenţie, contorizarea apei şi accesarea de fonduri pentru realizarea investiţiilor, cât şi extinderea
societăţii dacă se poate şi în întreg judeţul sau cuprinderea tuturor localităţilor mai mari, a principalelor localităţi din judeţ.
Având în vedere faptul că aveţi o experienţă destul de mare în judeţ în această specialitate, cred că realizările
societăţii vor fi bune.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- SC APAREGIO GORJ SA este operatorul regional în domeniul serviciilor de
alimentare cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, sub conducerea ADIA Gorj.
Asociaţia este cea care se ocupă de promovarea, dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare.
Cu cât Societatea se extinde, este cu atât mai bine, întrucât se asigură cantitatea de apă în toate localităţile
judeţului, iar cu cât vor fi mai multe localităţi, suma se va împărţi şi preţul apei va fi mai mic.
Extinderea reţelei de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate se poate realiza, activitatea se
poate extinde şi în celelalte localităţi ale judeţului, fiind o acţiune de mai mare amploare.
Şi alte localităţi din judeţ pot adera la ADIA Gorj.
S-au predat unele lucrări de alimentare cu apă în oraşele Novaci şi Rovinari, fiind unele probleme şi la Motru.
Important este să existe deschidere, să dăm explicaţiile necesare, să ne ocupăm de proiectele cu finanţare externă şi, în
atenţie mereu, acest Master Plan.
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Să existe transparenţă totală, să vedem cum stau lucrurile la fiecare localitate în parte, să luăm totul din
aproape, în aproape.
Au fost probleme şi la localităţile Turceni şi Turcineşti, însă cauzele se vor elimina numai prin transparenţă
totală.
La nivelul ADIA Gorj avem reprezentanţi din Consiliul Judeţean Gorj, alţi reprezentanţi care pot să ne sprijine cu
adevărat în desfăşurarea activităţii şi realizarea proiectelor.
Faptul că s-au obţinut aceşti bani de către SC APAREGIO GORJ SA este un lucru bun.
Se trece la punctul DIVERSE al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 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- favorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială- favorabil;
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 voturi pentru).
Domnul Cilibiu Nicolae, consilier judeţean- legat de Invitaţia- cea de a treia ediţie a complexului de manifestăriZilele turismului gorjean- dacă se poate face o inventariere a acţiunilor, o prioritizare.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- Complexul de manifestări- Zilele turismului gorjean- ce se va desfăşura în
perioada 6-15 septembrie 2013 este pe programul de măsuri în cadrul proiectului ,,Redescoperă Gorjul”.
Se urmăreşte promovarea unor evenimente din Judeţul Gorj, în special istoria Gorjului.
Acum ne aflăm la a treia ediţie, se cunoaşte o îmbunătăţire şi avem parteneri importanţi.
Se dă citire listei cu partenerii.
Acest proiect pe care îl realizăm va fi îmbunătăţit, încât să avem tot ce trebuie pentru punerea în valoare a
potenţialului turistic din Judeţul Gorj, să aducem în prezent valorile trecutului.
De aceea, începând de astăzi, să fim activi, aveţi programul complet, să avem o bună participare la nivelul
autorităţilor locale.
Acesta este un eveniment care va avea loc an de an.
Vă aştept începând de astăzi, urmând ca organizarea acestor manifestări să fie cât mai bună.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Costel Marcău
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