CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 31.10.2013, la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Gorj la care participă:
I. CONSILIERII JUDEŢENI:
CĂLINOIU ION
CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA
FLORESCU CIPRIAN ADRIAN
AMZA ELENA
BANŢA VICTOR
CILIBIU NICOLAE
CIUCHIATU CONSTANTIN
DOBRIŢOIU ION
DRĂGOI ALECU
FILIP ROBERT DORIN
GRECI COSMIN
GRIVEI GHEORGHE
MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR
MANTA PANTELIMON
MILOSTEANU GHEORGHE
MITESCU GHEORGHE
NANU PETRE
NEAŢĂ GHEORGHE
NICHIFOR GHERGHE
NOVAC GHEORGHE
ORZAN GHEORGHE
PAVEL NELU
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOŞ
POPA VALENTIN
PORUMBEL GHEORGHE
PUNGAN MARIAN CONSTANTIN
RĂDULESCU PETRE
RÂBU VASILE
VASILESCU MARIA
VĂCARU ALIN VASILE
VÎLCEANU DAN
A lipsit motivat de la şedinţă doamna ŞARAPATIN ELVIRA, consilier judeţean, fiind internată în spital în Cluj.
Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 25.09.2013 a fost aprobat tacit.
Participă, potrivit legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena– secretar al judeţului Gorj.
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II. INVITAŢI:
Stricescu Daniela- director executiv;
Giurgiulescu Ileana/ Claudia- director executiv adjunct;
Slivilescu Lidia- şef serviciu;
Bajmatără George-Cosmin- director executiv;
Răus Daniel- arhitect şef cu atribuţii delegate;
Cornoiu Sabin- director, Serviciul Public Salvamont Gorj;
Căliman Eugenia Cristina- director, Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu;
Vienescu Dumitru- director economic, Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu;
Manu Claudia Nicoleta- medic, reprezentant al SC Tetraedru Medical Consulting SRL;
Grofu Despina- consilier mass-media;
Reprezentanţi ai mass-mediei locale
Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Drăguşin Virgil, subprefect.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise de către domnul Ion Călinoiu, preşedinte, care
precizează că, în conformitate cu prevederile Dispoziţiei nr.634 din 22.10.2013, a fost convocat consiliul judeţean în
şedinţă ordinară, în data de 31.10.2013, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2013,
înregistrată la data de 30.09.2013;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2013;
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea de măsuri organizatorice la nivelul unor instituţii publice din subordinea
Consiliului Judeţean Gorj;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi Camera Agricolă Judeţeană Gorj, pentru anul 2014;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale
Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Gorj;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Consiliului Judeţean Gorj referitor la implicarea publicului
în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului ce se elaborează pe teritoriul Judeţului Gorj;
7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Gorj;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,, Consolidare
terasamente pe DJ 664A, km 1+900- km 2+300, Rugi, comuna Turcineşti ”;
9. Informare privind situaţia economico-financiară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu;
10. Diverse .
Se propune amânarea punctului 6 de pe ordinea de zi, pentru o viitoare şedinţă a consiliului judeţean.
Se întreabă dacă mai sunt şi alte probleme pentru ordinea de zi
Nefiind alte probleme, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
Se propune începerea şedinţei ordinare cu punctul 9 al ordinii de zi, anume Informare privind situaţia economicofinanciară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu;
Este vorba despre Raportul privind activitatea desfăşurată de firma SC Tetraedru Medical Consulting SRL în trim.
I-II 2013 în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu.
Supusă la vot propunerea, Consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate.
Doamna Manu Nicoleta, director, prezintă Raportul.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- în primul rând, s-a făcut acest lucru datorită solicitării domnului Neaţă.
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Domnul Neaţă Gheorghe, consilier judeţean- din punctul meu de vedere, dacă analizăm Raportul prezentat,
activitatea conducerii pe trim. I-III 2013 în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu este mulţumitoare, lucru ce a
rezultat şi de la întâlnirea cu şefii de secţii, deşi mai sunt unele probleme legate de achiziţii materiale, medicamente, etc.
Privind achiziţiile de materiale sanitare, bolnavii vin să se trateze de o anumită boală, dacă se merge pe
privatizare, să asigurăm strictul necesar.
Să nu se meargă, de exemplu, 3 zile cu un anumit tip de medicament şi apoi să-l schimbăm.
Dacă ne referim la problemele mai importante, noi ştim că principala problemă o constituie banii.
În problema personalului, mergem bine când nu se întâmplă ceva.
Nu spun cu răutate la adresa conducerii, însă totul se rezumă la bani, iar dacă se asigură personalul şi
medicamentele, problema este rezolvată în procent de peste 80%.
De aceea, privitor este personalul, medicamentele şi materialele necesare.
Dacă echipa se va ocupa mai mult de medici, totul va merge bine.
Apreciez Raportul prezentat şi am speranţa că pe viitor activitatea va fi mai bună.
Doamna Manu Nicoleta, director- prezenţa mea în cadrul Spitalului este tocmai pentru îmbunătăţirea activităţii,
eu fiind de profesie medic şi am condus câteva spitale, atât în mediul public, cât şi privat.
În ceea ce mă priveşte, voi lua la mână fiecare secţie, pentru a cunoaşte mai bine personalul şi a identifica
problemele pe care le au.
Domnul Neaţă Gheorghe, consilier judeţean- s-a auzit că vine directorul, atunci mă aflam în operaţie şi eram
curios să-l cunosc şi eu.
Doamna Manu Claudia Nicoleta, director- despre medicamente, din ceea ce am analizat, această întrerupere a
fluxului este şi din cauza unor probleme legate de comunicarea între compartimente.
Vom îmbunătăţi această comunicare urmând să implementăm un Program informaţional la nivelul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu.
Vom îmbunătăţi şi activitatea pe linie de achiziţii, încât să se ştie din timp când se lansează comenzile.
Situaţia cu personalul se prezintă în felul următor: după venirea firmei a fost tot scandalul, nefiind dimensionate
corect toate secţiile.
Urmează să se facă o reevaluare a dimensionării cu personal şi apoi se va ţine concursul.
Există o structură a paturilor pe hârtie.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- doar câteva cuvinte despre activitatea desfăşurată la nivelul Spitalului
Judeţean de Urgenţă, în perioada analizată.
S-a făcut această analiză cu participarea managerului la nivelul secţiilor.
S-a făcut prezentarea indicatorilor tehnico-economici pe perioada respectivă.
S-au scos în evidenţă unele probleme, au fost nişte discuţii legate de lipsa de comunicare între conducere şi
secţii. Managerul secţiei este şeful de secţie , astfel că şefii de secţii au prezentat rezultatele pe fiecare secţie în parte.
Au fost şi creşteri ale unor indicatori specifici la unele secţii, urmând ca în alte secţii să se facă mai mult decât sa făcut până în prezent.
Cu privire la asigurarea medicamentelor, nu suntem mulţumiţi de acest lucru, însă se pot lua măsuri pentru
îmbunătăţirea activităţii în această direcţie, tot datorită lipsei de comunicare şi legat de modul de aprovizionare.
O primă problemă o constituie înlăturarea risipei, cu toţii ştim cât de importantă este nevoia de medicamente,
sunt sesizări şi aspecte care ţin de ordine şi trebuie luate măsuri care să conducă la eliminarea cauzelor subiective,
urmând să se acţioneze şi pentru atenuarea cauzelor obiective.
Am văzut şi soldul anului precedent la spital, să fie preocupare pentru a obţine un salt.
Nu s-au obţinut fondurile de la Ministerul Sănătăţii pentru unele investiţii: achiziţie staţie sterilizare, modernizare
lifturi, extindere dispensar, astfel că pe anul trecut nu s-a obţinut nici un leu.
Nu s-au obţinut aceste fonduri întrucât au fost dirijate către alte spitale.
Am spus de fiecare dată că situaţia se va îmbunătăţi odată cu descentralizarea, încât unităţile administrativteritoriale să se ocupe de unităţile de care răspund.
Odată cu măsura de externalizare, vreau să avem la nivelul Judeţului Gorj numărul de medici, repararea secţiei
neurologie, întrucât avem o secţie bună aici.
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Vreau să spun că vizionarea prezentată este una care este cea corespunzătoare pentru activitatea din Spitalul
Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu.
Rămâne valabilă organizarea secţiilor, ştim că managerului Vlădoianu îi retragem sprijinul numai cu verdictul
nostru, noi aprobăm conducerea încât activitatea să meargă bine.
Mulţumim şi domnului Neaţă pentru aportul adus în domeniul sănătăţii.
Domnul Păsărin Ovidiu-Dragoş, consilier judeţean- mă voi referi la unele observaţii pe baza materialului
prezentat.
Sistemul de sănătate nu îl cunosc aşa de bine ca domnul Neaţă, totuşi era bine dacă se făcea o comparaţie a
indicatorilor tehnico-economici, pentru a se vedea evoluţia acestora, dacă e bine sau nu.
Doamna Manu Claudia Nicoleta, director- toate graficele cu indicatori sunt prezentate în material.
Domnul Păsărin Ovidiu-Dragoş, consilier judeţean- se putea face o comparaţie între anul 2011 şi anul 2012.
Doamna Manu Nicoleta, director- se vaţine seama şi de această doleanţă.
Domnul Păsărin Ovidiu-Dragoş, consilier judeţean- cu privire la obiectivul managementului pentru perioada
următoare, nu există nici un termen, se spune de ocuparea prin concurs a tuturor posturilor, ocuparea funcţiilor de şefi
de secţii, nu rezultă când se ţin aceste concursuri.
Doamna Manu Nicoleta, director- privind problema ridicată, ştii ce îţi propui, dar implementarea va începe în
momentul în care se obţin şi unele aprobări de la Consiliul Judeţean, se constituie o comisie, totul depinde de nişte
aprobări, nu se poate face în momentul de faţă un grafic.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- în materialul prezentat rezultă şi perspectiva.
Doamna Manu Claudia Nicoleta, director- noi vom veni în Consiliul Judeţean , în faţa dumneavoastră, cu toate
treburile acestea, fiind şi unele lucruri care nu se pot face de astăzi pe mâine.
Domnul Păsărin Ovidiu-Dragoş, consilier judeţean- cu privire la reîntregirea salariilor ce a determinat o majorare
a cheltuielilor de personal în anul 2013 faţă de anul 2012, astfel că pe primele 3 trimestre ale anului 2013 sunt mai mari
decât cele repartizate pe perioada similară a anului 2012, iar în trim. IV 2013 să nu fie asigurate în totalitate cheltuielile
de personal.
Doamna Manu Claudia Nicoleta, director- este vorba de reîntregirea salariilor în anul 2012, când au avut loc
două măriri, una în lunile iunie-iulie şi alta în luna decembrie, cu aplicare în luna ianuarie 2013.
Cu numărul comparabil de personal, fondurile au crescut în 2013.
Legat de cheltuielile cu personalul, putem rămâne descoperiţi în luna decembrie 2013, urmând să se facă
rectificare bugetară.
De la început s-a ştiut că nu vor ajunge banii.
Se ştia că luna decembrie este descoperită, însă de la minister ne-au asigurat că vor fi bani pentru cheltuielile
salariale ale personalului, dar nu s-a spus nimic de medicamente, plata acestora urmând să se facă în termen de 60 de
zile.
Ceea ce spun este o realitate, s-au făcut economii, s-au stopat anumite pierderi.
Încă nu s-a ajuns la nivelul dorit, astfel că ne dorim să avem un disponibil de medicamente, dar care nu se poate
face de azi pe mâine.
Domnul Banţa Victor, consilier judeţean- costul mediu pe zi de spitalizare, dacă la 31.12.2012 era 215,56, cum
poate să scadă la 31.12.2013 la 184,00? Prin metode administrative?
Doamna Manu Nicoleta, director- cu zile de spitalizare mai puţine, aici fiind vorba de cheltuieli indirecte,
materiale sanitare, etc.
Ne-am propus să ne orientăm pe cheltuielile indirecte, astfel că, având sprijinul Consiliului Judeţean, al
Primăriei, putem stopa pierderile de căldură, stoparea unor pierderi la bucătărie, ş.a.m.d.
Au fost luate măsuri de comasare a celor două bucătării ale spitalului, cu personalul şi echipamentele de la
Spitalul de pe str. Tudor Vladimirescu să fie transferate la Spitalul 700, livrarea hranei pacienţilor urmând să se facă
după un grafic.
Datorită acestei acţiuni se va estima o reducere a costurilor- salarii, utilităţi- cu 10-12%.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţean- ce înseamnă eficientizarea unor sectoare de activitate, laborator, etc
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Doamna Manu Claudia Nicoleta, director- se va pune accent pe creşterea numărului de controale la centrele de
consum- bucătării, magazii- fiind intensificate controalele la blocurile alimentare şi magaziile spitalului pentru stoparea
pierderilor şi reducerea consumului energetic.
Situaţia depozitelor este destul de precară.
Se impune efectuarea unor analize.
Atunci când voi ajunge în laborator, voi vedea ce nu se face, găsindu-se o soluţie optimă pentru pacienţi.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţean- externalizarea laboratorului nu va fi niciodată.
În al doilea rând aţi făcut referiri legate de cheltuielile spitalului. Care este situaţia acestor cheltuieli.
Doamna Manu Claudia Nicoleta, director- depinde la ce ne raportăm. Cred că domnul director economic care
este prezent aici, la şedinţă, ne poate da nişte cifre exacte.
Domnul Vienescu Dumitru, director economic- dă citire situaţiei cu cheltuielile de personal, care reprezintă circa
80%, iar pentru hrană, medicamente, etc., circa 21%.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţean- cheltuielile cu personalul reprezintă 80%, dacă nu scad, restul sunt
doar vise.
Acest raport prezentat astăzi în şedinţa consiliului judeţean este o jucărie.
Doamna Manu Claudia Nicoleta, director- cheltuielile e personal vor fi reduse, ele au crescut prin acte normative,
fiind vorba şi de recuperarea procentului de 25%.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- de fiecare dată, preocuparea fiecăruia este de a spori veniturile.
De aceea, fiecare să vedem sursele de creştere a veniturilor pentru a se ajunge acolo unde trebuie, contractele
urmând să fie încheiate corespunzător.
În al doilea rând, veniturile pe Ministerul Sănătăţii nu sunt cele scontate.
De aceea, sporirea veniturilor proprii, utilizarea spaţiilor şi a bazei materiale a spitalului, să vedem ce trebuie
făcut pentru sporirea veniturilor proprii, să existe preocupare printr-o folosire mai bună a bazei materiale
Din punctul meu de vedere este o situaţie care ne permite să fim optimişti, numai că trebuie să fie şi o viziune
clară.
Nu revin la cauzele legate de unele disfuncţionalităţi, aducerea la noile standarde a activităţii, menţinerea
disciplinei, nu fiecare să facă ce vrea şi cum vrea.
Fiecare să se ocupe de secţia sa, administrativul cu problemele lui, etc.
Să se analizeze situaţia şi accent sporit pe creşterea veniturilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţean- eu am discutat cu totul altceva
Costul mediu pe zi de spitalizare , dacă se poate reduce la 184 lei.
Este vorba de o scădere, dar cum? Sunt cheltuieli mari cu personalul, în rest sunt vise.
Doamna Manu Claudia Nicoleta, director- se vor reduce cheltuielile cu cel puţin 15%. În anumite secţii va scădea
şi numărul de paturi.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- trebuie explicat clar cum vor scădea cheltuielile în continuare.
Domnul Novac Gheorghe, consilier judeţean- o comparaţie între managerul privat şi cel de stat, dacă este mai
eficient într-un caz sau altul
Domnul Rădulescu Petre, consilier judeţean- cheltuielile de personal sunt mari, dar nici fără medici şi asistenţi
nu se poate lucra, sunt normative de personal.
Important este să se investească în calitatea serviciilor medicale pe perioada următoare.
Doamna Manu Claudia Nicoleta, director- noi suntem plătiţi în funcţie de serviciile medicale. Valoarea serviciilor
a scăzut, nu a crescut.
Domnul Rădulescu Petre, consilier judeţean- există un ordin ca acele contracte să se încheie pe o perioadă de 5
ani.
Să se facă mai mult pe linia aprovizionării cu medicamente.
Doamna Manu Claudia Nicoleta, director- se caută atragerea de noi medici, fiind vorba de îmbătrânirea multora
care vor ieşi la pensie în următorii ani şi, de aceea, atragerea de medici tineri pe perioada viitoare.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- avem de analizat situaţia economico-financiară a spitalului pe trim. I- III 2013.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţean- eu de Raportul prezentat vorbesc, nu ştiu cum face domnul Popa
care este şi cadru medical.
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Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- orice intervenţie este binevenită.
Sunt unele cauze subiective, altele obiective, important este faptul că ne aflăm într-o direcţie bună, se face ceva.
Toate aceste probleme nu le poate rezolva managerul singur sau echipa managerială.
Intenţii bune avem noi toţi cei care susţinem această activitate.
Totuşi, este nevoie de transparenţă decizională, să luăm măsurile necesare pentru eliminarea neajunsurilor ce
persistă în activitatea spitalului.
Este binevenită această dezbatere având în vederea obţinerea de rezultate cât mai bune pe viitor în sistemul de
sănătate.
Să intervină şi structura judeţeană de specialitate şi aşa cum am spus este vorba de comunicare.
Ne punem speranţa că prin descentralizare lucrurile vor intra în normal, se vor elimina multe aspecte legate de
risipa din sistemul de sănătate.
Situaţia aceasta cu risipa este cea care contribuie la creşterea gradului de sărăcie.
Vă mulţumesc şi vom ţine cont de toate observaţiile făcute aici şi vă asigurăm de tot sprijinul nostru.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2013, înregistrată la
data de 30.09.2013;
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- favorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri- favorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională- favorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului- favorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediuluifavorabil;;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte- favorabil;;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială- favorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism- favorabil;
Se prezintă art. 1, lit.a) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate
(31 voturi pentru).
Se prezintă art.1, lit.b) 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 2 al ordinii de zi
Proiect de hotărâre privind rectificarea 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- favorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională- favorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte- favorabil;;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială- favorabil;
Se prezintă art. 1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi
pentru şi 6 voturi împotrivă (consilierii judeţeni din partea PD-L).
Se prezintă art.1, alin. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi
pentru şi 6 voturi împotrivă (consilierii judeţeni din partea PD-L).
Se prezintă art.1, alin. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi
pentru şi 6 voturi împotrivă (consilierii judeţeni din partea PD-L).
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Se prezintă art. 2, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi
pentru şi 6 voturi împotrivă (consilierii judeţeni din partea PD-L).
Se prezintă art.2, alin. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi
pentru şi 6 voturi împotrivă (consilierii judeţeni din partea PD-L).
Se prezintă art. 3, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi
pentru şi 6 voturi împotrivă (consilierii judeţeni din partea PD-L).
Se prezintă art.3, alin. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi
pentru şi 6 voturi împotrivă (consilierii judeţeni din partea PD-L).
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi pentru şi 6
voturi împotrivă (consilierii judeţeni din partea PD-L).
Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi pentru şi 6
voturi împotrivă (consilierii judeţeni din partea PD-L).
Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi pentru şi 6
voturi împotrivă (consilierii judeţeni din partea PD-L).
Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi pentru şi 6
voturi împotrivă (consilierii judeţeni din partea PD-L).
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi pentru, 6 voturi
împotrivă (consilierii judeţeni din partea PD-L).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi
Proiect de hotărâre privind stabilirea de măsuri organizatorice la nivelul unor instituţii publice din subordinea Consiliului
Judeţean Gorj;
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii
externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget – finanţe- favorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediuluifavorabil;;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism- favorabil;
Se prezintă art. I al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.II al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.III 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 4 al ordinii de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Gorj şi Camera Agricolă Judeţeană Gorj, pentru anul 2014;
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii
externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget – finanţe- favorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil;
Se prezintă 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).
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Se trece la punctul 5 al ordinii de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comisiei
Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Gorj;
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Arhitect şef.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului- favorabil;
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 voturi pentru).
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Gorj;
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil;
Se prezintă 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, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate
(31 voturi pentru).
Se prezintă art. 3, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate
(31 voturi pentru).
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 voturi pentru).
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,, Consolidare
terasamente pe DJ 664A, km 1+900- km 2+300, Rugi, comuna Turcineşti ”;
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii
externe.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget – finanţe- favorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului- favorabil;
Se prezintă art. 1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate
(31 voturi pentru).
Se prezintă art.1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate
(31 voturi pentru).
Se prezintă art. 1, alin.3, alin.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).
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Se trece la punctul Diverse al ordinii de zi.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- cu privire la proiectul de hotărâre de la punctul Diverse, privind modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.17 din 31.01.2013 privind stabilirea preţului mediu al produselor agricole la nivelul
judeţului Gorj, pentru anul 2013, analizându-se această situaţie şi ţinându-se seama şi de comunicarea Direcţiei
Generale a Finanţelor Publice, cât şi a Direcţiei Agricole, am căzut de comun accord cu domnul Banţa să amânăm
această problemă pentru luna decembrie 2013, când se va face o analiză viabilă, efectul acesteia fiind în 2014.
Domnul Păsărin Ovidiu-Dragoş, consilier judeţean- o problemă care a fost ridicată şi în cadrul comisiei de
specialitate, la viitoarea şedinţă a consiliului judeţean să se prezinte raportul de activitate pe perioada desfăşurată din
anul 2013, de către Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor.
În al doilea rând, din mass-media am aflat anumite aspecte privind lucrările de reparaţiii la Ansamblul Constantin
Brâncuşi din Tg-Jiu.
Legat de treaba aceasta, să se prezinte o informare, încât să ni se spună cum stau lucrurile, suntem în Consiliul
Judeţean şi nu putem sta indiferenţi.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- raportul activităţii Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor va fi
prezentat.
În al doilea rând, este nevoie de informaţii.
Aceste informaţii le pot da cei care au executat lucrarea.
Ei pot informa scris, în detaliu, toate problemele legate de execuţia lucrărilor de restaurare la Ansamblul
Constantin Brâncuşi.
Putem să-i aducem aici pe cei autorizaţi în treaba aceasta, dar acest lucru nu trebuie să plece de la Consiliul
Judeţean
E bine să ştim unele lucruri pentru liniştea noastră şi informarea opiniei publice, însă un raport pe care să-l
prezinte specialiştii.
Domnul Banţa Victor, consilier judeţean- în luna decembrie 2013 vom pune în discuţie proiectul de hotărâre
privind stabilirea preţului mediu al produselor agricole la nivelul judeţului Gorj, pentru anul 2014, să facem o adresă şi
către Ministerul Agriculturii în sensul că preţurile medii anuale ale produselor agricole să fie preţurile de producător.
Domnul Manta Pantelimon, consilier judeţean- propunerea domnului Banţa este bine gândită, însă din punct de
vedere financiar treaba se poate regla şi în partea a doua a anului. Este bine să găsim o soluţie de compromis.
În ce mă priveşte, o felicit pe doamna secretar al judeţului, care se află în stânga domnului preşedinte.
Aşa cum am avut o părere bună despre doamna Zamfirescu Zoica, aceleaşi aprecieri şi pentru doamna secretar
al judeţului.
Dacă ar fi mulţi pe funcţii şi ar lua la fel de bine ca doamna secretar, lucrurile ar merge mult mai bine.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- este vorba de doamna Rădulea-Zamfirecu Cristina-Elena, pe care o invit să
spună câteva cuvinte.
Doamna Rădulea-Zamfirecu Cristina-Elena. secretar al judeţului Gorj- vă mulţumesc pentru cuvintele şi
aprecierile la adresa mea şi pot spune că lucrez în această instituţie începând cu data de 1 octombrie 2013.
În ceea ce mă priveşte, vă asigur de tot sprijinul meu, de întreaga mea deschidere către dumneavoastră, încât
să acţionăm aşa cum trebuie. Vă mulţumesc!
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- pregătirea profesionistă va fi văzută în activitatea doamnei secretar al judeţului,
iar pe măsură ce va câştiga şi experienţă, vor fi selectate multe lucruri bune în activitatea sa.
Îi doresc succes şi o asigurăm de tot sprijinul nostru şi după cum vedeţi accentul îl punem pe activitatea tinerilor.
Domnul Banţa Victor, consilier judeţean- iau cuvântul întrucât o cunosc foarte bine pe doamna Cristina sau aşa
cum i se spunea Bobiţa.
Pot spune că ne-a ajutat foarte mult în ce priveşte implementarea managementului privind obiectivele în
domeniul calităţii la Instituţia Prefectului.
Acest obiectiv a fost realizat şi vă mulţumesc pentru acest lucru.
Vă doresc succes în activitatea pe care o aveţi în Consiliul Judeţean Gorj şi, dacă se poate, mai multă energie.
Domnul Pavel Nelu, consilier judeţean- am efectuat mai multe acţiuni în Judeţul Gorj pe diverse probleme, pe
probleme de educaţie, însă sunt peste 400 persoane care necesită un set de analize, ei trebuie ajutaţi, nu are cine să-i
ajute din familie.
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Mai multe familii de romi nu au acte de proprietate şi din această cauză nu pot beneficia de ajutorul de încălzire
de gaze sau energie electrică.
Să găsim soluţii în această problemă pentru a a beneficia şi aceste persoane de ajutorul de încălzire.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- avem şi pe domnul subprefect aici, vedem cum rezolvăm problema.
Va trebui luat fiecare caz în parte.
Domnul Virgil Drăguşin, subprefect- îmi este foarte greu să vorbesc despre doamna Rădulea-Zamfirecu CristinaElena, cunoscând-o foarte bine pe mama dânsei, doamna Zamfirescu Zoica.
De aceea, toate aprecierile mele şi aş dori ca dânsa să depăşească, dacă se poate, activitatea mamei.
Legat de problemele ridicate de domnul Pavel, am avut discuţii cu mai multe primării, , ONG-uri, privind ajutorul
de încălzire acordat familiilor nevoiaşe.
Problema aceasta legată de proprietate o vom analiza.
Sunt anumite documentaţii, este şi acea declaraţie pe propria răspundere, încât oamenii să beneficieze de acea
ordonanţă privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirecu
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