CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr.7944 din 18.06.2012

MINUTA ÎNTÂLNIRII
încheiată astăzi, 18.06.2012, cu ocazia ședinței
grupului de lucru “UN GORJ VERDE”
Scopul întâlnirii de astăzi a fost acela de a stabilii persoanele de contact din cadrul grupului de lucru “UN GORJ
VERDE”, precum și prezentarea Portofoliului de proiecte din cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Gorj
2011-2020.
La întâlnirea de astăzi, 18.06.2012, organizată cu ocazia întrunirii grupului de lucru “UN GORJ VERDE”, au participat:
- Ionel Dobre, Consiliul Județean Gorj;
- Gabriela Ogârlaci, Consiliul Județean Gorj;
- Adriana Palaloga, Consiliul Județean Gorj;
- Adriana Tomoi, Consiliul Județean Gorj;
- Isar Doina, Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj;
- Sanda Gheorghe, Garda de mediu Gorj;
- Vlădoianu Dan S.C. APAREGIO Gorj S.A.;
- Juveloiu Dumitru, Societatea Drumurile Naţionale Târgu-Jiu;
- Lazăr Gheorghe, Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj;
- Voinea Irina, Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj;
- Avram Maria - Consuela , Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj;
- Bucur Daniel Mircea, Administraţia Parcului Naţional Defileul Jiului;
- Iosif Minodora, Administraţia Nordul Gorjului de Vest
- Lăzăroiu Oana, Administraţia Nordul Gorjului de Vest
- Vulpe Ion, Complexul Energetic Oltenia – Divizia minieră;
- Mezincă Mircea, Complexul Energetic Oltenia;
- Răuţ Ion, Complexul Energetic Oltenia - Sucursala Rovinari;
- Petroniu Ion, Energetic Oltenia - Sucursala Rovinari;
- Prunariu Gabriela, Energetic Oltenia - Sucursala Turceni;
- Dobrescu Monica, S.J.G.D.A.S. Gorj;
- Borugă Sandu-Ovidiu, S.J.G.D.A.S. Gorj
- Deaconu Mariana, Consiliul Județean Gorj;
- Gherghe Raluca, Consiliul Județean Gorj;
- Florea Ianc Florinel, Consiliul Județean Gorj;
Domnul Dobre Ionel, manager public în cadrul Consiliului Județean Gorj și responsabil pentru implementare strategiei
a deschis şedinţa, a făcut prezentările invitaţilor, a înmânat la toţi participanţii un exemplar din Strategia de
dezvoltare durabilă a județului Gorj 2011-2020.
Domnul Ionel Dobre a prezentat Portofoliul de proiecte prevăzut în cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă 2011-2012,
cu sublinierea faptului că acest portofoliu trebuie consolidat, în acest sens fiind solicitate propuneri de proiecte, precum
şi transmiterea proiectelor în implementare de către fiecare instituţie care face parte din acest grup de lucru.
Domnul Petroniu Ion, reprezentantul Sucursalei Rovinari, a prezentat măsurile, ce au fost impuse de Tratatul de
aderare la Uniunea Europeană, Termocentralei Rovinari, pentru îndeplinirea condiţiilor de mediu şi politica de
dezvoltare în vederea menţineri unui mediu curat.
Domnul Ionel Dobre ,a insistat la mediatizarea acestor proiecte de responsabilitate socială, pentru păstrarea unui
mediu curat. Domnul Petroniu Ion a menţionat că aceste proiecte sunt mediatizate în cadrul dezbaterilor publice ce au
loc în cadrul şedinţelor pentru avizarea acestor proiecte.

În vederea unei bune colaborări Doamna Gabriela Ogârlaci, co-președintele grupului de lucru ”un Gorj Verde” a
susținut ca membrii grupului de lucru ce urmează a fi desemnați (un membru titular și un membru supleant), să aibă
pregătire adecvată atribuțiilor grupului de lucru şi să nu se schimbe, să participe la toate sedinţele persoana
desemnată.
Concluziile întâlnirii au fost:
- următoarea ședință a grupului de lucru va avea loc în cursul lunii septembrie 2012;
- instituțiile/organizațiile membre în grupul de lucru își vor desemna doi membri în cadrul grupului de lucru, un
membru titular și un membru supleant;
- toți participanții la întâlnire vor studia ”Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj 2011-2020”, și vor
identifica indicatori strategici ce pot fi urmăriți și monitorizați şi vor transmite secretariatului propunerile de
proiecte şi parteneriate;
- reprezentanții secretariatului grupului de lucru, vor transmite tuturor membrilor grupului de lucru regulamentul
de organizare și funcționare, cu mențiunea că sunt așteptate propuneri de modificare/completare a acestuia;
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