CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 29.01.2016, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la care
participă:
I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL 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
DRĂGOI ALECU
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-DRAGOȘ
POPA VALENTIN
PORUMBEL GHEORGHE
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PUNGAN MARIAN CONSTANTIN
RĂDULESCU PETRE
RÂBU VASILE
ROGOVEANU GEORGIANA-CHIVA
ŞARAPATIN ELVIRA
VÎLCEANU DAN
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. Giurgiulescu Claudia - director executiv adjunct, Direcția tehnico-economică, dezvoltare
regională și relații externe.
3. Cimpoieru Cornel – director executiv adjunct, Direcția tehnico-economică, dezvoltare
regională și relații externe.
4. Bajmatără Cosmin – director executiv adjunct, Direcția tehnico-economică, dezvoltare
regională și relații externe.
5. Florescu Liliana – șef serviciu, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații
externe.
6. Isuf Leontin – șef serviciu, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative.
7. Dobre Ionel – manager public.
8. Reprezentanți ai instituțiilor subordonate Consiliului Județean Gorj.
9. Reprezentanți ai mass-mediei locală.
Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Călinoiu Ion.
Procesul-verbal al ședinței din data de 18.12.2015 a fost aprobat tacit.
Pentru lucrările şedinţei, în urma votului, s-au desemnat următorii consilieri judeţeni: Râbu
Vasile, Amza Elena și Mitescu Gheorghe.
În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 52/22.01.2016 a fost convocat Consiliul
Județean în ședință ordinară, în data de 29.01.2016, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul
2016;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului
Gorj înregistrată la data de 31.12.2015;
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3. Proiect de hotărâre privind validarea dispoziţiilor nr. 1289/22.12.2015 și nr.
1298/28.12.2015, emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj în temeiul art. 82 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
4. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului
secţiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2015;
5. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20%
din sumele defalcate din TVA şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2016 şi estimările pentru anii 2017, 2018 şi 2019,
și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale pe anul 2016 şi estimări pe anii 2017-2019;
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aprobarea cuantumului cotizației
pentru anul 2016 ce revine Consiliului Județean Gorj, în numele UAT –Județul Gorj, în
calitate de membru asociat al Asociației „Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Târgu-Jiu”;
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aprobarea cuantumului și
acordarea la plată a sumei aferente cotizației pentru anul 2016 ce revine Consiliului
Județean Gorj, în numele UAT –Județul Gorj, în calitate de membru fondator al Asociației
„Clubul Sportiv Energia Târgu - Jiu”;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2016 către
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei ce revine Județului
Gorj, pe anul 2016, către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației Consiliului Judeţean
Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, la Ansamblul Regiunilor
Europene (ARE), pentru anul 2016;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății cotizației anuale către
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SUD-VEST OLTENIA;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucru pe anul 2016 pentru proiectul
„CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ” şi a cheltuielilor aferente acestuia;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pentru anul 2016
și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților implementate de Consiliul
Județean Gorj;
14. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe de traseu pentru curse regulate
speciale;
15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Unităților Administrativ Teritoriale: Oraş
Rovinari, Comuna Negomir, Comuna Dăneşti, Comuna Băleşti, Comuna Bîlteni, Oraş
Ţicleni, Comuna Drăgotești, Comuna Turcineşti, Comuna Urdari, Comuna Bălăneşti,
Comuna Godineşti, Comuna Schela, Comuna Hurezani, Comuna Licurici și Comuna
Alimpeşti a bunurilor ce au făcut obiectul proiectului IMPLEMENTARE SOLUȚII DE E3

GUVERNARE LA NIVELUL JUDEȚULUI GORJ, ZONA CENTRU, PENTRU
EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂȚENI;
16. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Unităților Administrativ Teritoriale:
Municipiul Târgu Jiu, Oraş Novaci, Comuna Baia de Fier, Comuna Bengeşti – Ciocadia,
Comuna Scoarţa, Comuna Albeni, Comuna Prigoria, Comuna Bustuchin, Comuna Stejari,
Comuna Căpreni, Comuna Crasna, Comuna Aninoasa, Comuna Bumbeşti-Piţic, Comuna
Polovragi, Comuna Logreşti a bunurilor ce au făcut obiectul proiectului IMPLEMENTARE
SOLUȚII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL JUDEȚULUI GORJ, ZONA EST, PENTRU
EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂȚENI;
17. Diverse
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (33 de voturi pentru).
Se trece la punctul I al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului 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-finanțe – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – aviz
favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei învățământ, cultură, culte – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și
protecția mediului – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz
nefavorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului – aviz
favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare
regională – aviz nefavorabil.
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Discuții:
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Am o întrebare pentru dumneavoastră și restul
colegilor. Ați citit proiectul privind aprobarea bugetului? Domnii vicepreședinți l-au citit? Există în
acest proiect niște lucruri pe care aș dori să le discutăm.
De exemplu, reparații pentru protejarea Casei Gănescu, reparații curente la învelitoarea din
tablă a Palatului Administrativ care este foarte veche, pe anumite porțiuni cu infiltrații de apă,
reparații drum de acces și parcare la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, reparații curente drum
de acces la Spitalul de la Runcu, mansardare la Biblioteca Județeană „Christian Tell”, reabilitarea
Casei Iosif Keber, reabilitarea Casei Moangă Pleșoianu, dar și alte asemenea lucrări. Vreau să
menționez faptul că toate acestea le-am citit din bugetul pe anul 2015.
Practic, în anul 2016, ați venit în fața noastră cu un buget aproape identic cu cel din anul
anterior. Ați avut în fiecare lună rectificări bugetare, veniți de fiecare dată cu aceleași obiective,
aproape și sumele sunt identice.
Stimați colegi, vorbim despre bugetul unui județ și ceea ce vad eu este că nu v-ați atins
deloc obiectivele, iar următorul punct pe ordinea de zi este execuția bugetară. Ce execuție bugetară
avem noi? În fiecare an avem aceleași investiții, iar în aceste condiții am rugămintea să faceți și
administrație, nu numai politică. Am impresia că bugetul județului Gorj reprezintă pentru
dumneavoastră un instrument de propagandă politică.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Evident că nu voi face politică și vreau să clarific niște
lucruri. În fiecare an se aprobă Legea bugetului de stat și bugetele locale. În limita sumelor pe care
le avem ne dimensionăm proiectele, mai ales la partea de dezvoltare. Sunt proiecte a căror valoare
o putem eșalona pe un an, dar și proiecte a căror valoare o eșalonăm pe mai mulți ani. Proiectele
amintite de dumneavoastră sunt proiecte pe care, cu bună știință, le aprobăm anul acesta, pentru a
elabora o documentație tehnică, să le putem susține financiar și să demarăm procedura de achiziție.
Toate acestea înseamnă o activitate laborioasă la nivelul Consiliului Județean, o responsabilitate în
adoptarea proiectelor și în a stabili prioritățile.
Întotdeauna sunt de acord cu propuneri referitoare la soluții optime și eficiente, și agreez
mai puțin declarațiile care nu prezintă niciun fel de soluții.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Ceea ce spuneți nu se poate susține. Tot
astăzi, pe ordinea de zi, avem încă un proiect în care ne spuneți că ați terminat anul cu un excedent
bugetar pe care să-l repartizăm în această ședință. Atunci, cum puteți spune că nu ați avut bani
pentru a termina proiectele? Nici măcar nu le-ați început, nici măcar nu ați făcut licitații, veniți în
fiecare an cu același lucru.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Unele achiziții nu se pot ține din cauza contestațiilor și
se depășește, astfel, termenul stabilit.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Este licitația cu Casa Moangă, la spital s-a
anulat o licitație. Când ați ținut licitația la Casa Barbu Gănescu?
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Nu s-a ținut licitația.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: În legătură cu Casa Keber?
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Domnul Călinoiu Ion, președinte: Proiectele au diverse etape, unele de continuitate și
trebuie asigurată finanțarea, iar în alte cazuri nu a fost realizată procedura de achiziție și înseamnă
tot continuitate. De exemplu, Casa Iosif Keber a fost prinsă pe un program de finanțare de la
Compania Națională de Investiții, însă s-a tărăgănat și am hotărât să realizăm finanțarea din bugetul
propriu, anul acesta.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 19
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Milosteanu Gheorghe, Cornoiu
Sabin și Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 19
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Milosteanu Gheorghe, Cornoiu
Sabin și Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin (3). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 19
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Milosteanu Gheorghe, Cornoiu
Sabin și Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 19
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Milosteanu Gheorghe, Cornoiu
Sabin și Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 19
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Milosteanu Gheorghe, Cornoiu
Sabin și Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alin (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 19
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Milosteanu Gheorghe, Cornoiu
Sabin și Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alin (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 19
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu6

Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Milosteanu Gheorghe, Cornoiu
Sabin și Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 19 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). Nu au votat Milosteanu Gheorghe, Cornoiu Sabin și
Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 19 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). Nu au votat Milosteanu Gheorghe, Cornoiu Sabin și
Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 19 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). Nu au votat Milosteanu Gheorghe, Cornoiu Sabin și
Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 19 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). Nu au votat Milosteanu Gheorghe, Cornoiu Sabin și
Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 19 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). Nu au votat Milosteanu Gheorghe, Cornoiu Sabin și
Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 19 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). Nu au votat Milosteanu Gheorghe, Cornoiu Sabin și
Porumbel Gheorghe.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a decis: 19 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). Nu au votat Milosteanu Gheorghe, Cornoiu Sabin și
Porumbel Gheorghe.
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Se trece la punctul II al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului
Gorj înregistrată la data de 31.12.2015
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-finanțe – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – aviz
favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei învățământ, cultură, culte – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și
protecția mediului – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz
nefavorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului – aviz
favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare
regională – aviz nefavorabil.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, lit. a). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 20
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel
Gheorghe.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, lit. b). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 20
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel
Gheorghe.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, lit. c). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 20
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel
Gheorghe.
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Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a decis: 20 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). Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe.
Se trece la punctul III al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind validarea dispoziţiilor nr. 1289/22.12.2015 și nr.
1298/28.12.2015, emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj în temeiul art. 82 din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
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 Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se trece la punctul IV al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a
deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2015
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
9

Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se trece la punctul V al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de
20% din sumele defalcate din TVA şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2016 şi estimările pentru anii 2017, 2018 şi 2019, și a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale pe anul 2016 şi estimări pe anii 2017-2019
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 prognoze, dezvoltare şi cooperare
regională – 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 (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
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Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 9 al Hotărârii, alin. 1. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de
acord în unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 9 al Hotărârii, alin. 2. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de
acord în unanimitate (33 voturi pentru).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se trece la punctul VI al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aprobarea cuantumului
cotizației pentru anul 2016 ce revine Consiliului Județean Gorj, în numele UAT –Județul Gorj,
în calitate de membru asociat al Asociației „Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Târgu-Jiu”
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 buget-finanțe – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – aviz
favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz favorabil.
Discuții:
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: În urmă cu doi, în momentul în care cotizația
Consiliului Județean a ajuns de la 200 de mii la 400 de mii, ne-ați adus o adresă a Ligii profesioniste
de fotbal din care se înțelegea că patru jucători de la echipa de juniori trebuiau să joace la echipa
mare. Aceasta a fost motivația pentru care s-a majorat cotizația. Din informațiile mele, nu e niciun
jucător de la Pandurii la echipa mare, dar, probabil, încă se încălzesc, se vor mai încălzi câțiva ani.
Am vrea să vedem unde se ajunge cu suma aceasta, de la 400 de mii s-a ajuns la 500 de mii și cine
știe cât va fi pe viitor. Am citit în presă că există un dosar penal, la DNA Craiova, în care
dumneavoastră aveți de dat explicații. Este un lucru pe care trebuie să-l clarificați.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Nu am niciun fel de cunoștință că există un dosar pe rol,
la DNA. Nu am fost de niciun fel sesizat sau convocat și vă asigur de sinceritate sută la sută.
Eu v-am spus că susținem activitatea juniorilor și așa va fi. Menționez că anul trecut au jucat în
pregătire cu echipa trei juniori, care sunt în echipa Pandurii, acum. Dacă vă pricepeți la toate, nu am
nimic împotrivă.
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Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Nu au jucat niciun minut la echipa mare și sunt
patru juniori la Pandurii.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Eu știu de trei juniori.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: S-au cheltuit 400 de mii și nu au jucat.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Ei joacă pentru echipa a doua, care este în divizia C.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Să se respecte motivul pentru care dăm acești
bani. Niciodată echipa a doua nu va avea șanse de promovare și Minerul Motru este în liga a doua.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Noi susținem echipa de prim rang a județului.
Domnul Râbu Vasile, consilier județean: Minerul Motru este în prag de desființare, mai
sunt acum doar 3-4 copii. Complexul Energetic Oltenia sponsorizează numai pe Pandurii Târgu Jiu?
Celor de la Minerul Motru nu li se asigură nici cazare, nici masă, nici transport, nimic. Dacă dăm 500
de mii la Pandurii și sunt de acord cu acest lucru, de ce nu dăm și la Minerul Motru?
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Sumele se repartizează în conformitate cu legea.
Proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi îl vom supune la vot. Consiliul Județean a intrat într-o
asociație, la care plătește o cotizație și nu poate face sponsorizări.
Domnul Râbu Vasile, consilier județean: Nu sunt împotriva proiectului de hotărâre. Sunt
de acord să dăm bani la Pandurii, dar Minerul Motru nu face parte din acest județ? CEO de ce nu
poate ajuta și echipa din Motru? În Consiliul Județean sunt doi consilieri județeni din Motru și trebuie
să facem ceva si pentru această zonă.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Discutăm pe lege. Redactați o solicitare clară, iar eu o
susțin. Mereu am spus că Lignitul și Energia trebuie să existe în Gorj, iar activitatea culturală,
sportivă și socială este foarte importantă și trebuie să susținem acest lucru. Sunt de acord cu ceea
ce spuneți.
Domnul Râbu Vasile, consilier județean: Pentru susținerea sportului în Motru, voi ține
legătura cu pensionarii de la Motru, inclusiv cu cei de la PNL. Am discutat cu managerul CEO în
legătura cu sponsorizarea echipei de fotbal Minerul Motru. Singurul om care a dat ceva pentru
echipă a fost domnul Hanu, primarul Municipiului Motru. Jucătorii de la echipa Minerul Motru merg
să joace în deplasare, cu mașinile lor.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Trebuie rezolvate problemele pe zone miniere de către
Complexul Energetic Oltenia.
Domnul Dobrițoiu Ion, consilier județean: Un procent de 20 la sută din acțiunile de la
Motru să fie preluat de către Consiliul Județean Gorj.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Consiliul Județean nu cumpără acțiuni, poate deveni
doar membru într-o asociație. Recomandarea mea este să realizăm acel material necesar pentru
susținerea sportului în zona minieră Motru
Domnul Pavel Nelu, consilier județean: Au fost discuții aprinse pe tema fotbalului. Ajutorul
poate veni și din partea firmelor din județ, dar și a administrației locale.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: În acest proiect de hotărâre suma va fi dată
Clubului Sportiv Pandurii. Se poate face un proiect de finanțare de către Consiliul Județean.
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Domnul Călinoiu Ion, președinte: Mai întâi, pentru a face un proiect în care Consiliul
Județean să aibă calitatea de membru, trebuie să nu mai facem reclamații, unii le apreciază, alții nu.
Sunt de acord cu sportul de performanță, dar să nu destabilizăm activitatea Consiliului Județean, iar
uneori se dorește acest lucru. Suntem aici o structură care să asigure funcționarea Consiliului
Județean, să lucrăm fără orgoliu, să nu ținem cont de partid. Cu toții reprezentăm un suport pentru
Gorj.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. 1. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 22
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. 2. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 22
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. 1. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 22
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. 2. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 22
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. 3. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 22
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. 4. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 22
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. 5. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 22
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
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. Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 22 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).
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a decis: 22 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).
Se trece la punctul VII al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aprobarea cuantumului și
acordarea la plată a sumei aferente cotizației pentru anul 2016 ce revine Consiliului Județean
Gorj, în numele UAT –Județul Gorj, în calitate de membru fondator al Asociației „Clubul
Sportiv Energia Târgu - Jiu”
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 buget-finanțe – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – aviz
favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz favorabil.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. 1. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 22
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. 2. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 22
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. 1. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 22
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. 2. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 22
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
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Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. 3. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 22
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. 4. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 22
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. 5. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 22
voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici
Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
. Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 22 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).
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a decis: 22 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).
Se trece la punctul VIII al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației Consiliului
Judeţean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, la Ansamblul
Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2016
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun, întocmit de Direcția tehnico-economică,
dezvoltare regională și relații externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative.
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.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare
regională – 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 în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se trece la punctul IX al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei ce revine
Județului Gorj, pe anul 2016, către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun, întocmit de Direcția tehnico-economice,
dezvoltare regională și relații externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative.
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.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare
regională – 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 (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
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Se trece la punctul X al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației Consiliului
Judeţean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, la Ansamblul
Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2016
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun, întocmit de Direcția tehnico-economică,
dezvoltare regională și relații externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative.
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.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare
regională – aviz favorabil.
Discuții:
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Plătim această cotizație, însă ARE nu face
nimic pentru noi. Sunt unele consilii județene care beneficiază de acest lucru, iar noi dăm banii și nu
facem nimic. Cineva din Consiliul Județean să se ocupe de această problemă. Există județe în țară
care nu s-au înscris în asociație. Nimeni din Consiliul Județean nu a spus că a fost la o întâlnire și
s-a discutat ceva, fiind și județe care beneficiază de unele avantaje.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Această asociație are niște structuri. Noi dăm
împuternicire să fim reprezentați la Ansamblul Regiunilor Europene. Această asociație se ocupă
numai de respectarea autonomiei regionale. Nu este vorba de proiecte pe diverse domenii care să
fie finanțate.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Eu nu am spus povești, poate fi finanțat un
proiect pentru o casă, degeaba sunteți supărat.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Eu nu sunt supărat, doar că nu înțelegeți un aspect
important. Proiectele nu se fac prin această asociație.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
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Se trece la punctul XI al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății cotizației anuale către
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SUD-VEST OLTENIA
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun, întocmit de Direcția tehnico-economică,
dezvoltare regională și relații externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative.
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.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare
regională – 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 (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se trece la punctul XII al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucru pe anul 2016 pentru proiectul
„CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ” şi a cheltuielilor aferente acestuia
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 și
dezvoltarea capacității 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 învățământ, cultură, culte – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare
regională – 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 în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se trece la punctul XIII al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pentru anul
2016 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților implementate de
Consiliul Județean Gorj
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare
regională şi relaţii externe și 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 învățământ, cultură, culte – aviz favorabil.
Discuții:
Doamna Ciolocoi Mădălina-Adina, consilier județean: Noi în Consiliul Județean am
aprobat o comisie care să se ocupe de ”Anul Brâncuși” și de ziua de 19 februarie 2016. Eu și
doamna Elvira Șarapatin ne-am implicat în acest proiect, însă din luna decembrie 2015 nu a mai
funcționat această comisie și am înțeles că se ocupă de acest lucru alte instituții din județ. În
legătură cu data de 19 februarie 2016 vor fi niște cheltuieli, dar aici nu este vorba de politică. Dacă
această comisie nu a mai funcționat, înseamnă că noi nu mai avem obiectul de activitate.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Comisia va funcționa pentru organizarea evenimentului,
veți avea programul detaliat. La acțiunea din 19 februarie 2016 vor fi invitați ambasadori și alte
personalități, urmând ca începând de mâine să fie trimise invitațiile. Se va începe cu Dobrița, de
acolo ne vom muta la Universitatea Constantin Brâncuși, din Debarcader. La ora 12:00 va fi o
pauză, iar la ora 15:00 va avea loc, la Teatrul “Elvira Godeanu”, o ședință a Consiliului Județean și a
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Consiliului Local Peștișani, unde vor vorbi personalități, un actor al Teatrului din Craiova, avem și
Lyra Gorjului, la ora 17:00 avem vernisaj la muzeu și la ora 20:00 va avea loc un spectacol al
Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului”, dar și o expoziție.
Doamna Ciolocoi Mădălina-Adina, consilier județean: Ca membru al comisiei nu am știut
nimic din ce ați spus dumneavoastră. Tabăra unde se ține?
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Restul acțiunilor nu s-au făcut.
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). Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (31 voturi pentru). Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (31 voturi pentru). Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe.
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a fost de acord în
unanimitate (31 voturi pentru). Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe.
Se trece la punctul XIV 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 Județean a fost de acord în
unanimitate (33 de voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (33 de voturi pentru).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (33 de voturi pentru).
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
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Se trece la punctul XV al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind darea în administrare Unităților Administrativ Teritoriale:
Oraş Rovinari, Comuna Negomir, Comuna Dăneşti, Comuna Băleşti, Comuna Bîlteni, Oraş
Ţicleni, Comuna Drăgotești, Comuna Turcineşti, Comuna Urdari, Comuna Bălăneşti, Comuna
Godineşti, Comuna Schela, Comuna Hurezani, Comuna Licurici și Comuna Alimpeşti a
bunurilor ce au făcut obiectul proiectului IMPLEMENTARE SOLUȚII DE E-GUVERNARE LA
NIVELUL JUDEȚULUI GORJ, ZONA CENTRU, PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR
PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂȚENI
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnico-economice, dezvoltare
regională şi relaţii externe și Direcţiei Juridice 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 prognoze, dezvoltare şi cooperare
regională – 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 în unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. 2. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de
acord în unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. 3. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de
acord în unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
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Se trece la punctul XVI de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind darea în administrare Unităților Administrativ Teritoriale:
Municipiul Târgu Jiu, Oraş Novaci, Comuna Baia de Fier, Comuna Bengeşti – Ciocadia,
Comuna Scoarţa, Comuna Albeni, Comuna Prigoria, Comuna Bustuchin, Comuna Stejari,
Comuna Căpreni, Comuna Crasna, Comuna Aninoasa, Comuna Bumbeşti-Piţic, Comuna
Polovragi, Comuna Logreşti a bunurilor ce au făcut obiectul proiectului IMPLEMENTARE
SOLUȚII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL JUDEȚULUI GORJ, ZONA EST, PENTRU
EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂȚENI
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnico-economice, dezvoltare
regională şi relaţii externe și Direcţiei Juridice 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 prognoze, dezvoltare şi cooperare
regională – 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 în unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. 2. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de
acord în unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. 3. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de
acord în unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se trece la punctul „Diverse”:
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Discuții:
Domnul Banța Victor, consilier județean: Readuc în atenție Hotărârea din 2015 privind
transformarea IDP Gorj S.A. din societate pe acțiuni în regie autonomă. În ședința următoare a
Consiliului Județean, pe ordinea de zi era și proiectul de hotărâre privind înființarea Regiei autonome
prin transformarea persoanei juridice S.C. IDP Gorj S.A. Care este stadiul realizării acestui proiect
din punctul de vedere al secretarului județului și prefectului? Transformarea S.C. IDP Gorj S.A. s-a
aprobat fără respectarea prevederilor legale. E vorba de patrimoniu și nu trebuie să ne jucăm cu
aceste hotărâri. Atunci nu a fost suficient numărul de voturi.
Doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, secretar al județului: Nu este vorba de nici
un proiect, ci de o hotărâre adoptată de Consiliul Județean. Mi-am exprimat atunci punctul de vedere
cu privire la majoritatea cerută de lege pentru adoptarea sa: nu era necesar votul majorității
calificate, dat fiind că era vorba de două persoane juridice distincte – județul Gorj și o societate
comercială – cu patrimonii distincte – al județului și al societății comerciale respective.
Domnul Banța Victor, consilier județean: Dar județul Gorj este acționar unic.
Doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, secretar al județului: Da, la o societate
comercială cu patrimoniu propriu, distinct de patrimoniul județului.
Domnul Banța Victor, consilier județean: Nu am primit niciun răspuns din partea
prefectului.
Domnul Arjoca Sorin, subprefect: Eu nu am în subordine Serviciul juridic, mă voi interesa
și vă voi informa.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Întocmit,
Dumitru Nanu
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