CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 31.05.2012 la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, la care participă:
CONSILIERII JUDEŢENI:
BANŢA VICTOR
BĂLEANU ANA
CĂLINOIU ION
CÂRCIUMARU FLORIN
CEAUŞESCU MIHAI-COSMIN
CILIBIU NICOLAE
CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA
CIUCHIATU CONSTANTIN
CIUREL LAURENŢIU-DAN
DOBRIŢOIU ION
DRĂGOI ALECU
FILIP ROBERT-DORIN
FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN
GRECI COSMIN
MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR
MILITARU CONSTANTIN-SEVERUS
MILOSTEANU GHEORGHE
MITESCU GHEORGHE
MOCIOI NICULINA
NANU PETRE
NEAŢĂ GHEORGHE
NICHIFOR GHEORGHE
ORZAN GHEORGHE
PAVEL NELU
POPA VALENTIN
PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN
RĂDULESCU PETRE
RÂBU VASILE
RUŞEŢ ION
ŞARAPATIN ELVIRA
TEODORESCU ION-CLAUDIU
VÎLCEANU DAN
Participă potrivit legii doamna Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj.
Participă din partea Instituţiei Prefectului judeţului Gorj, domnul Andrei Vasile Liviu- prefect şi domnul Arjoca Sorinsubprefect.
Invitaţi:
Stricescu Daniela- director executiv, Direcţia Tehnico- Economică;
Bajmatără Cosmin- director executiv adjunct, Direcţia Tehnico- Economică;
Giurgiulescu Ileana- Claudia- director executiv, Direcţia Dezvoltare şi Coooperare Regională;
Slivilescu Lidia- şef serviciu;
Ungureanu Victoria- şef serviciu;
Marcău Costel- director executiv, Direcţia Juridică;
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Grofu Despina- consilier, compartiment Comunicare;
Reprezentanţi ai mass-mediei locale.
Lucrările şedinţei Consiliului Judeţean sunt deschise de către domnul Ion Călinoiu, preşedinte, care precizează
că avem invitaţi aici pe domnul prefect, domnul subprefect şi alţi invitaţi pe care îi salut.
Este un moment deosebit de important, anume validarea consilierilor aleşi şi declararea Consiliului Judeţean
Gorj ca legal constituit.
Trebuie înţeles că cine intră în noul mandat îşi va asuma unele responsabilităţi potrivit legii, se va lucra pe
comisii de specialitate, fiecare îşi va asuma aportul la dezvoltarea economico-socială a judeţului Gorj.
Am făcut aceste precizări întrucât avem nişte responsabilităţi mari.
Şedinţa de astăzi a fost convocată de preşedintele consiliului judeţean, desemnat odată cu depunerea
jurământului.
Se prezintă, în continuare, ordinea de zi a şedinţei:
1.
2.
3.
4.
5.

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de validare;
Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor de consilieri aleşi;
Proiect de hotărâre privind declararea Consiliului Judeţean Gorj, ca legal constituit;
Proiecte de hotărâri privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Gorj;
Proiect de hotărâre privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Gorj pe principalele domenii de activitate;
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
Se tece la punctul 1 al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de validare;
Se propune să fie formată din 5 membri.
Se supune la vot.
În urma votului, da în unanimitate.
Cei 5 membri se vor vota prin vot deschis.
În Comisia de validare sunt propuşi următorii:
1. MILOSTEANU GHEORGHE
2. POPA VALENTIN
3. GRECI COSMIN
4. CILIBIU NICOLAE
5. MOCIOI NICULINA
Supusă la vot componenţa, da în unanimitate.
Ulterior, Comisia de validare se retrage pentru a-şi alege preşedintele şi secretarul.
Comisia de validare a hotărât ca preşedinte să fie domnul Milosteanu Gheorghe, iar secretar, domnul Popa Valentin.
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Se prezintă art.1 al Hotărârii. –votat în unanimitate
Se prezintă art.1 al Hotărârii. –votat în unanimitate
Se trece la punctual 2 al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor de consilieri aleşi;
Doamna Zamfirescu Zoica, secretarul judeţului Gorj- s-a avut în vedere procesul-verbal privind centralizarea
voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier în Consiliul Judeţean
Gorj.
De asemenea, certificatele doveditoare eliberate de Biroul Electoral al Circumscripţiei Judeţene, Monitoarele Oficiale
ale României, partea I, nr. 398, 403 şi 406/2012, cât şi Raportul Comisiei de validare cu privire la examinarea
legalităţii alegerii consilierilor judeţeni, în data de 10 iunie 2012.
Domnul Milosteanu Gheorghe prezintă Raportul Comisiei de validare cu privire la examinarea legalităţii alegerii
consilierilor judeţeni.
Domnul Ion călinoiu, preşedinte, precizează că sunt îndeplinite condiţiile legale de validare a mandatelor de consilieri
aleşi în Consiliul Judeţean Gorj şi se poate trece la validarea acestora, în ordine alfabetică.
Se prezintă articolul unic al Hotărârii. Consoiiliul judeţean a fost de accord în unanimitate.
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Se trece la punctual 3 al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind declararea Consiliului Judeţean Gorj, ca legal constituit;
Doamna Zoica Zamfirescu, secretarul judeţului, dăcitire jurământului.
În ordine alfabetică, fiecare consilier se prezintă la masa pe care se află Constituţia şi Biblia, pronunţă cuvântul JUR
şi se semnează.
BANŢA VICTOR
BĂLEANU ANA
CĂLINOIU ION
CÂRCIUMARU FLORIN
CEAUŞESCU MIHAI-COSMIN
CILIBIU NICOLAE
CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA
CIUCHIATU CONSTANTIN
CIUREL LAURENŢIU-DAN
DOBRIŢOIU ION
DRĂGOI ALECU
FILIP ROBERT-DORIN
FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN
GRECI COSMIN
MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR
MILITARU CONSTANTIN-SEVERUS
MILOSTEANU GHEORGHE
MITESCU GHEORGHE
MOCIOI NICULINA
NANU PETRE
NEAŢĂ GHEORGHE
NICHIFOR GHEORGHE
ORZAN GHEORGHE
PAVEL NELU
POPA VALENTIN
PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN
RĂDULESCU PETRE
RÂBU VASILE
RUŞEŢ ION
ŞARAPATIN ELVIRA
TEODORESCU ION-CLAUDIU
VÎLCEANU DAN
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- odată cu depunerea jurământului de către fiecare consilier, sunt îndeplinite
condiţiile pentru aprobarea Proiectului de hotărâre.
Se prezintă articolul unic al Hotărârii. Consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate, fiind declarat ca legal
constituit Consiliul Judeţean Gorj, în următoarea componenţă:
BANŢA VICTOR
BĂLEANU ANA
CĂLINOIU ION
CÂRCIUMARU FLORIN
CEAUŞESCU MIHAI-COSMIN
CILIBIU NICOLAE
CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA
CIUCHIATU CONSTANTIN
CIUREL LAURENŢIU-DAN
DOBRIŢOIU ION
DRĂGOI ALECU
FILIP ROBERT-DORIN
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FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN
GRECI COSMIN
MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR
MILITARU CONSTANTIN-SEVERUS
MILOSTEANU GHEORGHE
MITESCU GHEORGHE
MOCIOI NICULINA
NANU PETRE
NEAŢĂ GHEORGHE
NICHIFOR GHEORGHE
ORZAN GHEORGHE
PAVEL NELU
POPA VALENTIN
PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN
RĂDULESCU PETRE
RÂBU VASILE
RUŞEŢ ION
ŞARAPATIN ELVIRA
TEODORESCU ION-CLAUDIU
VÎLCEANU DAN
Se trece la punctual 4 al ordinii de zi.
Proiecte de hotărâri privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Gorj;
Se menţionează că sunt două proiecte de hotărâri, se va vota pentru ambele odată, votul va fi secret.
Din partea USL sunt următoarele propuneri:
Pentru prima funcţie de vicepreşedinte este propu domnul Florescu Ciprian-Adrian.
Pentru a doua funcţie de vicepreşedinte este propusă doamna Ciolocoi Mădălina-Adina.
În legătura cu procedura, pe buletinul de vot se va tăia numele candidatului care nu este dorit a fi ales.
Consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate cu această propunere.
Comisia de validare va centraliza rezultatul votului.
Votul va fi secret, se va vota în ordine alfabetică, fiecare consilier îşi va manifesta opţiunea în cabina de vot.
În urma votului secret, rezultatul a fost următorul:
Florescu Ciprian-Adrian - 20 voturi pentru
- 6 voturi împotrivă
- 5 voturi nule
Ciolocoi Mădălina-Adina- - 26 voturi pentru
- 5 voturi nule
Pentru fiecare funcţie de vicepreşedinte au votat 31 consilieri judeţeni, persoana propusă pentru această funcţie nu a
primit buletin de vot.
Se prezintă articolul unic al Hotărârilor nr.4 şi nr.5. Consiliul judeţean a fost de accord în unanimitate.
Se trece la punctual 6 al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Gorj pe
principalele domenii de activitate;
Se organizează un număr de 9 comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean
Gorj, după cum urmează:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comisia buget-finanţe
Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului
Comisia pentru servicii publice şi IMM-uri
Comisia pentru învăţământ, cultură, culte
Comisia juridică şi de administraţie publică locală
Comisia pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului
Comisia pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională
Comisia pentru tineret, sport, turism
Comisia de sănătate şi asistenţă socială
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Supusă la vot propunerea, Consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate.
Se prezintă şi componenţa comisiilor.
Fiecare comisie de specialitate îşi stabileşte preşedintele şi secretarul.
(1) Comisia buget-finanţe se compune din 9 membri, numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri
fiind următorul:
USL- 7 locuri
PD-L1 loc
PP-DD1 loc
(2) Comisia buget-finanţe, potrivit nominalizărilor fiecărui grup de consilieri şi a opţiunilor exprimate, va avea
următoarea componenţă:
1. MILOSTEANU GHEORGHE- Preşedinte
2. BANŢA VICTOR- Secretar
3. RÂBU VASILE
4. NICHIFOR GHEORGHE
5. TEODORESCU ION-CLAUDIU
6. CĂLINOIU ION
7. CÂRCIUMARU FLORIN
8. MILITARU CONSTANTIN-SEVERUS
9. NANU PETRE
(1) Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului se compune din 7 membri, numărul locurilor ce revine
fiecărui grup de consilieri fiind următorul:
USL- 5 locuri
PD-L1 loc
PP-DD1 loc
(2) Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, potrivit nominalizărilor fiecărui grup de consilieri şi a
opţiunilor exprimate, va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GRECI COSMIN- Preşedinte
RĂDULESCU PETRE- Secretar
PAVEL NELU
CĂLINOIU ION
CÂRCIUMARU FLORIN
CILIBIU NICOLAE
MOCIOI NICULINA

(1) Comisia pentru servicii publice şi IMM-uri se compune din 7 membri, numărul locurilor ce revine fiecărui
grup de consilieri fiind următorul:
USLPD-LPP-DD-

5 locuri
1 loc
1 loc

(2) Comisia pentru servicii publice şi IMM-uri, potrivit nominalizărilor fiecărui grup de consilieri şi a opţiunilor
exprimate, va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.

BANŢA VICTOR- Preşedinte
POPA VALENTIN- Secretar
ORZAN GHEORGHE
CIUREL LAURENŢIU-DAN
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5. CEAUŞESCU MIHAI-COSMIN
6. VÎLCEANU DAN
7. FILIP ROBERT- DORIN
(1) Comisia pentru învăţământ, cultură, culte se compune din 7 membri, numărul locurilor ce revine fiecărui
grup
de consilieri fiind următorul:
USLPD-LPP-DD-

4 locuri
1 loc
2 loc

(2) Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, potrivit nominalizărilor fiecărui grup de consilieri şi a opţiunilor
exprimate, va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ŞARAPATIN ELVIRA- Preşedinte
NICHIFOR GHEORGHE- Secretar
BĂLEANU ANA
PAVEL NELU
MITESCU GHEORGHE
FILIP ROBERT-DORIN
NEAŢĂ GHEORGHE

(1) Comisia juridică şi de administraţie publică locală se compune din 7 membri, numărul locurilor ce revine
fiecărui grup de consilieri fiind următorul:
USLPD-LPP-DD-

6 locuri
1 loc
0 locuri

(2) Comisia juridică şi de administraţie publică locală, potrivit nominalizărilor fiecărui grup de consilieri şi a
opţiunilor exprimate, va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

POPA VALENTIN- Preşedinte
GRECI COSMIN- Secretar
MILOSTEANU GHEORGHE
DRĂGOI ALECU
CIUCHIATU CONSTANTIN
ŞARAPATIN ELVIRA
RUŞEŢ ION

(1) Comisia pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului se compune din 7 membri, numărul
locurilor ce
revine fiecărui grup de consilieri fiind următorul:
USLPD-LPP-DD-

5 locuri
1 loc
1 loc

(2) Comisia pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului, potrivit nominalizărilor fiecărui grup
de consilieri şi a opţiunilor exprimate, va avea următoarea componenţă:
1. CIUREL LAURENŢIU-DAN- Preşedinte
2. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR- Secretar
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3. RÂBU VASILE
4. CIUCHIATU CONSTANTIN
5. GRECI COSMIN
6. DOBRIŢOIU ION
7. NANU PETRE
(1) Comisia pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională se compune din 7 membri, numărul locurilor
ce revine fiecărui grup de consilieri fiind următorul:
USLPD-LPP-DD-

4 locuri
2 locuri
1 loc

(2) Comisia pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională potrivit nominalizărilor fiecărui grup de
consilieri şi a opţiunilor exprimate, va avea următoarea componenţă:
1. ORZAN GHEORGHE- Preşedinte
2. DRĂGOI ALECU- Secretar
3. CEAUŞESCU MIHAI-COSMIN
4. TEODORESCU ION-CLAUDIU
5. VÎLCEANU DAN
6. RUŞEŢ ION
7. PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN
(1) Comisia pentru tineret, sport, turism se compune din 5 membri, numărul locurilor ce revine fiecărui grup
de consilieri fiind următorul:
USL1 locuri
PD-L3 locuri
PP-DD1 loc
(2) Comisia pentru tineret, sport, turism, potrivit nominalizărilor fiecărui grup de consilieri şi a opţiunilor
exprimate, va avea următoarea componenţă:
1. MITESCU GHEORGHE- Preşedinte
2. DOBRIŢOIU ION- Secretar
3. MILITARU CONSTANTIN-SEVERUS
4. PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN
5. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR
(1) Comisia pentru sănătate şi asistenţă socială se compune din 5 membri, numărul locurilor ce revine
fiecărui grup de consilieri fiind următorul:
USL2 locuri
PD-L1 loc
PP-DD2 locuri
(2) Comisia pentru sănătate şi asistenţă socială, potrivit nominalizărilor fiecărui grup de consilieri şi a opţiunilor
exprimate, va avea următoarea componenţă:
1. NEAŢĂ GHEORGHE- Preşedinte
2. MOCIOI NICULINA- Secretar
3. CILIBIU NICOLAE
4. BĂLEANU ANA
5. RĂDULESCU PETRE
Se prezintă art.1-11 ale Hotărârii.
Pe articole şi în integralitate, Consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- în mapele consilierilor judeţeni se află extrase din Legea nr.161/2003- Titlul
IV privind regimul incompatibilităţilor pentru aleşii locali.
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Domnul Andrei Vasile Liviu, prefect- domnule preşedinte, domnilor consilieri judeţeni, vă felicit pentru
rezultatul bun obţinut la alegerile locale.
Drumul nu e uşor, e destul de greu, dar interesant.
Doresc să aveţi alături de echipa de consilieri un parcurs cât mai sănătos pentru judeţul Gorj, pentru cetăţenii
acestui judeţ, încât să avem un judeţ cât mai prosper.
Să aveţi în perioada următoare cât mai multe proiecte pentru judeţul Gorj, să existe coeziune între toţi
consilierii, deoarece consilierii judeţeni reprezintă legislativul acestui judeţ.
Încă o dată vă felicit şi mă bucur că am participat la această şedinţă.
Vă doresc succes în activitatea viitoare.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- şi eu vă felicit pe toţi cu ocazia învestirii în funcţie, felicit pe cei 2
vicepreşedinţi de la care avem aşteptări mari.
Să avem oameni cu potenţial, cu deschidere, să existe o bună colaborare, iar acest lucru, sunt convins că se
va realiza.
Avem consilieri judeţeni la început de mandat, cu mari responsabilităţi, însă împreună să fim în sprijinul
cetăţeanului.
Avem şi consilieri mai vechi, cu experienţă, din mandatele anterioare, care pot să realizeze tot ce e mai bine
pentru gorjeni.
Vă asigur că eu sunt acela care îmi desfăşor activitatea pentru gorjeni.
Acelaşi lucru să-l facem cu toţii pentru binele acestui judeţ, pentru priorităţile judeţului, pentru binele fiecărui
cetăţean.
Vă doresc succes în activitatea dumneavoastră, multă sănătate dumneavoastră şi celor dragi, îndeplinirea
tuturor dorinţelor.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces- verbal.
PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Zoica Zamfirescu
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