CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 28.03.2013, la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Gorj la care participă:
I. CONSILIERII JUDEŢENI:
CĂLINOIU ION
CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA
FLORESCU CIPRIAN ADRIAN
BANŢA VICTOR
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
PAVEL NELU
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOŞ
POPA VALENTIN
PORUMBEL GHEORGHE
PUNGAN MARIAN CONSTANTIN
RĂDULESCU PETRE
RÂBU VASILE
SLAPCIU AUREL
ŞARAPATIN ELVIRA
VASILESCU MARIA
VĂCARU ALIN VASILE
VÎLCEANU DAN
Au lipsit de la şedinţă următorii consilieri judeţeni: Antonie Daniel şi Cilibiu Nicolae.
Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 15.03.2013 a fost aprobat tacit.
Participă, potrivit legii, domnul Marcău Costel – secretar al judeţului.
II. INVITAŢI:
1.Stricescu Daniela- director executiv;
2.Bajmatără Cosmin- director executiv;
3.Giurgiulescu Claudia- director executiv;
4.Cotruna Dumitru- director executiv DGASPC Gorj;
5.Mischie Dorela- director executiv adjunct DGASPC Gorj;
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6.Giorgi Nicolae – Agenţia de Mediu Gorj
7.Ungureanu Victoria
8.Blidea Mihaela
9.Bratu Olimpia – Biblioteca Judeţeană Gorj
10.Daniel Nazare – Biblioteca Judeţeană Gorj
11.Caragea Viorel – Inspectoratul Judeţean de Poliţie Gorj
12. Reprezentanţi ai mass-mediei locale
Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Teodorescu Ion Claudiu – prefect.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise de către domnul Ion Călinoiu, preşedinte,
care precizează că în conformitate cu prevederile Dispoziţiei nr. 229/2013 a fost convocat Consiliul judeţean în
şedinţă ordinară, cu următoarea ordine de zi:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2013.
Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul fiscal
2013 al beneficiarilor de servicii de la centrele rezidenţiale pentru adulţii cu handicap aflate în
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj.
Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea unor proiecte de
management elaborate de managerii instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea
Consiliului Judeţean Gorj.
Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a sistemului de biblioteci
publice din judeţul Gorj”.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului pe anul 2012 privind stadiul realizării
măsurilor cuprinse în Programul integrat de gestionare a calităţii aerului, pentru zonele
Rovinari – indicatorii dioxid de sulf (SO2) şi pulberi în suspensie (PM 10), Tg-Jiu – indicatorul
pulberi în suspensie (PM 10) şi Turceni – indicatorul dioxid de sulf (SO2), 2010-2013.
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „GORJEANUL ANULUI” – 2012.
Raport asupra eficienţei serviciului poliţienesc în anul 2012.
Planul strategic al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj pentru anul 2013.
Diverse.

Se propune ca punctul III – „Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea
unor proiecte de management elaborate de managerii instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea
Consiliului Judeţean Gorj” – să fie scos de pe ordinea de zi.
Se supune la vot această propunere. În unanimitate, Consiliul Judeţean a fost de acord cu scoaterea de
pe ordinea de zi a punctului III.
Se supune la vot ordinea de zi. În urma supunerii la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
Se propune ca ordinea de zi să fie prezentată în următoarea ordine: punctele 4, 7, 8, 5, 1, 2 şi 6. În urma
supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate.
Se trece la punctul IV al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a sistemului de biblioteci publice
din judeţul Gorj”.
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj, Direcţia
tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii
administrative.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe.
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei învăţământ, cultură, culte.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei prognoze, dezvoltare şi cooperare regională.
Discuţii:
Doamna Bratu Olimpia, director: Strategia de dezvoltare a sistemului judeţean de biblioteci publice a
fost elaborată în cadrul Programului Naţional Biblionet, una dintre cele mai importante investiţii într-o asemenea
intervenţie pentru facilitarea accesului public la internet şi construirea unui sistem durabil de biblioteci publice
moderne în ţara noastră.
Obiectivul programului este de a facilita accesul populaţiei la mijloacele tehnologiei informaţionale. Prin
intermediul programului, circa 2000 de biblioteci publice din România vor primi calculatoare pentru accesul
publicului la internet.
Sistemul de biblioteci publice din judeţul Gorj este constituit din Biblioteca Judeţeană, 62 biblioteci
comunale, bibliotecile orăşeneşti şi Biblioteca Municipală Motru. Obiectivul nostru este realizarea strategiei de
dezvoltare a sistemului de biblioteci publice în judeţul Gorj în perioada 2014-2020, ce urmează a fi comunicată şi
factorilor implicaţi şi postată pe pagina de internet a instituţiei.
Director Program: Aş spune câteva cuvinte. Este pentru prima dată când particip la şedinţa de Consiliu
Judeţean şi rog să fiu scuzat pentru unele greşeli în limba română.
Noi vorbim acum despre o nouă faţadă a sistemului de biblioteci din judeţul Gorj. Rolul bibliotecii este nu
numai de a asigura un spaţiu de carte, ci construirea unui sistem durabil de biblioteci publice moderne în
România. Dacă m-aş referi la exemple, biblioteci moderne există şi în judeţul dumneavoastră. Pentru construirea
unui sistem durabil de biblioteci publice se acordă şi subvenţii prin APIA.
S-au făcut multe lucruri minunate, însă un număr mare de copii sunt plecaţi în străinătate, acolo sunt
probleme, au familiile în Italia, Spania etc. şi trebuie ajutate bibliotecile în mod inerent. Se solicită sprijinul
comunităţii acolo unde nu sunt biblioteci publice.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte: Proiectul acesta a fost lansat pentru toate bibliotecile din ţară,
proiectul este destul de util şi, de aceea, să dăm drumul la acest proiect, încât să nu întârziem. Ţin să o felicit pe
doamna Bratu Olimpia, directorul Bibliotecii Judeţene, pentru iniţiativa de a realiza acest proiect.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate
(31 voturi pentru).
Se prezintă art. 2 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).
În continuare, domnul Caragea Viorel Salvador prezintă punctele VII şi VIII ale ordinii de zi, respectiv:
- Raport asupra eficienţei serviciului poliţienesc în anul 2012.
- Planul strategic al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj pentru anul 2013.
Discuţii:
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte: Am avut ocazia să-mi exprim punctele de vedere privind eficienţa
Serviciului Poliţienesc în anul 2012 la nivelul judeţului Gorj, încât gorjeanul să se simtă în siguranţă şi protecţie
potrivit indicatorilor prezentaţi şi a diverselor acţiuni prin controlul direct al Inspectoratului, Ministerului, Poliţiei
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Generale, noi fiind bine clasaţi sub acest aspect şi datorită acestui lucru felicit Inspectoratul Judeţean de Poliţie,
managerul şef al Inspectoratului Judeţean de la nivelul judeţului Gorj.
S-a asigurat un climat de siguranţă privind stabilitatea, liniştea, iar cei certaţi cu legea au fost opriţi încă
din faşă.
Tot ceea ce am avut de spus am zis cu ocazia Zilei Poliţiei şi Bilanţului de la sfârşit de an. Multe din
probleme au intrat în stare de normalitate, astfel că se respectă statul democratic.
Nefiind alte discuţii, consilierii judeţeni au fost de acord cu materialele prezentate.
Se trece la punctul V al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului pe anul 2012 privind stadiul realizării măsurilor
cuprinse în Programul integrat de gestionare a calităţii aerului, pentru zonele Rovinari – indicatorii dioxid
de sulf (SO2) şi pulberi în suspensie (PM 10), Tg-Jiu – indicatorul pulberi în suspensie (PM 10) şi Turceni –
indicatorul dioxid de sulf (SO2), 2010-2013.
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia de urbanism.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei industrie-agricultură.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală.
Discuţii:
Domnul Giorgi Nicolae, director: La nivelul judeţului Gorj a fost elaborat Programul integrat de
gestionare a calităţii aerului pentru zonele Rovinari, pentru indicatorii: dioxid de sulf şi pulberi în suspensie, Tg-Jiu,
pentru indicatorul pulberi în suspensie şi Turceni, pentru indicatorul dioxid de sulf, în perioada 2010-2013.
În judeţul Gorj au fost amplasate, cu respectarea normelor, trei staţii automate pentru monitorizarea
calităţii aerului în zonele Tg-Jiu, Rovinari şi Turceni.
În anul 2008 au fost înregistrate unele depăşiri ale valorilor limită la staţia amplasată la Rovinari.
În anul 2009 au fost înregistrate depăşiri ale valorilor limită la toate cele trei staţii.
În anul 2010 au fost înregistrate depăşiri ale valorilor limită la toate cele trei staţii, iar în anul 2011 s-au
înregistrat depăşiri privind calitatea aerului. Şi în 2012 s-au înregistrat depăşiri privind calitatea aerului.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte: O sinteză, nu intraţi în amănunte.
Domnul Giorgi Nicolae, director: În anul 2009 s-a stabilit un colectiv de lucru, au fost în total 54 măsuri
care să conducă la îmbunătăţirea calităţii aerului. La 31 decembrie 2012, din 54 măsuri cuprinse în program au
fost realizate 50, 2 fiind în curs de realizare şi 2 nerealizate. Oraşul Novaci şi municipiul Tg-Jiu se află în faza de
demarare a lucrărilor. Până în anul 2014 toate măsurile vor fi realizate. La nerealizări se includ: DJ 673 A,
Dragoteşti – Mătăsari, DN 67. Toate celelalte măsuri au fost realizate.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte: Având în vedere Ordinul 35/2007, Programul de gestionare, program
integrat de gestionare, este pus în aplicare prin luarea măsurilor de a asigura o reducere continuă a emisiilor de
poluanţi în perioada stabilită. Nu ne expunem riscurilor, iar prin realizarea investiţiilor de la cele două
termocentrale şi realizarea infrastructurii, unele acţiuni s-au realizat.
Tot Ordinului nr. 35/2009 privind aprobarea metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi
programelor de gestionare a calităţii aerului, Raportul anual se supune aprobării Consiliului Judeţean, nu mai
târziu de primul trimestru al anului următor.
Prin realizarea Programului de monitorizare pe perioada 2014-2016 urmează să avem un aer cât mai
curat la nivelul judeţului Gorj.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate
(31 voturi pentru).
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Se prezintă art. 2 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 I al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2013.
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.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism.
Nefiind discuţii, se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 1. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în
unanimitate (31 voturi pentru).
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 2. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în
unanimitate (31 voturi pentru).
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 3. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în
unanimitate (31 voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alineatul 1. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în
unanimitate (31 voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alineatul 2. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în
unanimitate (31 voturi pentru).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alineatul 1. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în
unanimitate (31 voturi pentru).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alineatul 2. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în
unanimitate (31 voturi pentru).
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate
(31 voturi pentru).
Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate
(31 voturi pentru).
Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate
(31 voturi pentru).
Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate
(31 voturi pentru).
Se prezintă art. 8 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).
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Se trece la punctul II al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul fiscal 2013 al
beneficiarilor de servicii de la centrele rezidenţiale pentru adulţii cu handicap aflate în subordinea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj.
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Gorj, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea
capacităţii administrative.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială.
Discuţii:
Domnul Cotrună Dumitru, director: Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere pentru anul fiscal
2013 al beneficiarilor de servicii şi le cerem contravaloarea cheltuielilor, fiind o fundamentare pe fiecare centru, iar
direcţiile respective vor suporta valoarea cheltuielilor. Aceste cheltuieli trebuie recuperate.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate
(31 voturi pentru).
Se prezintă art. 2 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 VI al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „GORJEANUL ANULUI” – 2012.
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii
administrative şi Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală.
Discuţii:
Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţean: Nu am dorit să vorbesc la acest punct al ordinii de zi, dar aş
veni cu o propunere: în anul 2014, când se va acorda titlul pentru 2013, să avem în vedere şi acel copil (Călugăru)
care a obţinut locul II la olimpiadă. Să fie în atenţie această propunere, să încurajăm valoarea şi munca pe care o
depune acest copil, care este un exemplu pentru noi de curaj şi insistenţă în muncă.
De aceea, pentru a nu exista şi alte propuneri, rog pe colegii noştri, domnii consilieri, să sprijine această
iniţiativă, iar titlul de „Gorjeanul Anului”, pe anul 2013, să fie dat acestui copil din Gorj care a reuşit să facă
cunoscut numele şcolii unde învaţă, în lume şi în Europa.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte: Este demnă propunerea dumneavoastră, având în vedere rezultatele
obţinute de acest elev (Călugăru), şi pot spune că a fost evidenţiat de Consiliul Judeţean primind Diploma de
Excelenţă şi un premiu, atât pentru el cât şi pentru profesoara sa.
Acum se desfăşoară Olimpiada de Geografie, sistemul acesta va fi tratat aşa cum trebuie şi va fi în atenţia
noastră în continuare. Rezultatele obţinute la olimpiadele şcolare vor fi în atenţia noastră.
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Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţean: Noi vă sprijinim anul acesta, însă la acordarea titlului de
„Gorjeanul Anului” pe anul 2013 să fie în atenţie propunerea aceasta.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte: Copiii vor fi în grija fiecăruia dintre noi.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate
(31 voturi pentru).
Se prezintă art. 2 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: S-a făcut o treabă bună prin acordarea titlului de „Gorjeanul Anului”
domnului Victor Viorel Ponta, avându-se în vedere implicarea sa în dezvoltarea economico-socială a judeţului
începând cu anul 2004, când a obţinut şi primul mandat de deputat de Gorj. Am fost sprijiniţi permanent, printr-o
implicare efectivă în demersurile iniţiate şi promovate de către autorităţile administraţiei publice locale ale
judeţului.
Se trece la punctul „Diverse” al ordinii de zi:
Domnul Nichifor Gheorghe, consilier judeţean:
Domnule Prefect,
Domnule Preşedinte,
Stimaţi colegi
Vă ofer această lucrare în două volume, o carte la care am muncit în comun două persoane, ce se referă
la o personalitate fabuloasă, e vorba de un bun profesionist, un mare om de cultură.
Este o lucrare de proporţii, deşi s-a dorit a fi mai mică, însă timpul şi documentaţiile au condus la apariţia
a două volume. Nu vă reţin atenţia foarte mult, decât cu două-trei lucruri legate de treaba aceasta.
Nicolae Hasnaş a venit din altă parte, fiind în totalitate gorjean prin tot ceea ce a făcut, ca preşedinte,
prefect, deputat şi senator, cât şi alte funcţii deţinute. S-a identificat cu această zonă, fiind numai lui extrem de
cunoscută. S-a făcut puţină dreptate privind istoria acestor meleaguri. După Alexandru Ştefulescu, sufletul nostru
a fost alături de acest personaj extraordinar.
Lucrarea în două volume se află pe masa dumneavoastră graţie unei conjuncturi favorabile. Dacă mă
refer la cei care au susţinut acest lucru, am în vedere pe domnii Robert Filip, Orzan Gheorghe şi Dan Vîlceanu,
aceştia reprezentând întreg spectrul politic din acest Consiliu Judeţean.
Mă bucur că suntem împreună aici, întrucât cu toţii dorim să facem lucruri bune pentru acest judeţ. Cartea
aceasta reprezintă rodul cercetării ştiinţifice şi a fost realizată după criterii riguroase, ştiinţifice, aici fiind vorba de
numele Academiei Române.
Sunt mulţi gorjeni care vor să facă aşa ceva, trebuie să-i încurajăm, iar instituţia noastră să fie alături de
ei. Vă doresc o lectură atractivă şi vă asigur că cel care vă vorbeşte acum nu se va opri aici.
Mulţumesc, de asemenea, domnului Popa Valentin pentru accesul la o bibliotecă atât de bogată, care nu
are acum nici personal să se ocupe de acest lucru.
Cu mulţi ani în urmă, în 1938, Nicolae Hasnaş ieşea la pensie, de fapt a lucrat până în anul 1957, şi
tocmai de aceea aş veni cu o sugestie ca Spitalul de la Pasarelă să primească numele său. Au venit la putere
comuniştii şi lucrul acesta s-a uitat. Deci, propunerea ar fi ca Spitalul de la Pasarelă să poarte numele de Nicolae
Hasnaş.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte: Aţi făcut, domnule Nichifor, un lucru extraordinar, este o carte bună în
care se găsesc multe lucruri interesante.
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Din prezentarea dumneavoastră am reţinut şi ceea ce aţi precizat în legătură cu biblioteca domnului Popa,
care să funcţioneze în cadrul Bibliotecii Judeţene. Am reţinut şi propunerea cu Spitalul de la Pasarelă, care să
poarte numele de Nicolae Hasnaş.
Avem în vedere şi mutarea Dispensarului de lângă Pasarelă, urmând să fie şi un muzeu al sănătăţii. Sper
să se rezolve şi acest lucru.
Domnul Neaţă Gheorghe, consilier judeţean: În numele tuturor medicilor din Gorj, mulţumesc domnului
profesor Nichifor care a avut timpul necesar să scoată această carte de mare valoare.
Domnul Teodorescu Ion Claudiu, prefect: Mă voi referi la trei puncte de pe ordinea de zi a şedinţei
ordinare de astăzi:
1. Legat de aprobarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2013, fiecare consilier judeţean a
participat şi la şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean, însă este pentru prima dată când
consilierii judeţeni aprobă bugetul în unanimitate.
2. Legat de acordarea titlului „Gorjeanul Anului”, pot spune că au trecut mulţi ani de când judeţul Gorj nu a
mai avut un prim-ministru. Acum avem tot timpul o uşă deschisă, un sprijin din partea primului ministru. Acum
putem face intervenţii în obţinerea unor fonduri pentru dezvoltarea judeţului, lucru destul de benefic.
3. În ceea ce priveşte problema ridicată de domnul Vîlceanu Dan, acel copil, Călugăru, ne reprezintă
judeţul şi vom avea grijă atât de el, cât şi de ceilalţi olimpici. Vom avea olimpiada de chimie, încurajăm tinerii
olimpici din judeţul Gorj.
Precizez că marţi, 2 aprilie 2013, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean avem o acţiune comună, e
vorba de 50 de elevi din clasa a XII-a care, pentru o zi, vor fi în practică la instituţia noastră şi care ne vor ajuta în
luarea deciziilor. Am văzut că există interes şi din partea dumneavoastră şi mă bucur de acest lucru.
Mulţumesc domnului Nichifor pentru această carte şi pot spune că se menţine tradiţia, scrisul, promovarea
culturii gorjene, întrucât să nu fie lăsate uitării.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte: S-a făcut bustul Tătărăscu, iar anul acesta se va mai face un bust.
Toate iniţiativele bune vor fi luate în seamă. Precizez, legat de ceea ce spunea domnul prefect, că şi elevii clasei a
XII-a de la Liceul „Spiru Haret” din Tg-Jiu vor fi prezenţi în instituţia noastră pentru a ne da o mână de ajutor.
Legat de acordarea titlului „Gorjeanul Anului”, sunt împuternicit să înmânăm acest titlu şi, de aceea, vă
invit pe cei care doriţi să participaţi la acest eveniment, la orele 16.00, în Sala „A”, în această instituţie.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Costel Marcău
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