CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 27.02.2009, la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, la
care participă:
CONSILIERII JUDEŢENI:
CĂLINOIU ION
1. ANGHELOIU RADU ADRIAN
2. BARBULEA VALERICĂ
3. BĂLAN VASILE
4. BĂLOI TUDOR
5. BOLDOR-FLITAN CORNELIU
6. COJOCARU ELENA
7. CRĂCIUNESCU ION
8. DASCĂLU DUMITRU
9. DIACONESCU PUIU
10. DRĂGOI ALECU
11. FLORESCU CIPRIAN ADRIAN
12. GLOMNICU ALEXANDRU
13. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR
14. MAREŞ DUMITRU
15. MĂLĂESCU ION
16. MILOSTEANU GHEORGHE
17. MITESCU GHEORGHE
18. MOŢA MARIA
19. ORZAN GHEORGHE
20. PAVEL NELU
21. PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ
22. POPA VALENTIN
23. POPESCU CORNELIU
24. RĂDUCU ION
25. RÂBU VASILE
26. RETEZEANU CONSTANTIN
27. ŞARAPATIN ELVIRA.
28. TEODORESCU ION CLAUDIU
29. TROTEA TIBERU
30. VULPE ION
Au lipsit consilierii judeţeni ANDREI VASILE LIVIU şi MANŢOG IONEL.
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Participă potrivit legii, Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj.
Invitaţi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stricescu Daniela- director, DirectiaTehnico-Economică;
Merfu Margareta- director, Direcţia Juridică si Administraţie Publică Locală;
Gruia Ninela Natalia- director D.G.A.S.P.C. Gorj;
Mischie Dorela- director ec. D.G.A.S.P.C. Gorj
Grofu Despina- consilier mass-media;
Reprezentanţi ai mass-mediei locale.

Din partea Instituţiei Prefectului participă domnul Victor Banţa, prefect.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise de către domnul Ion
Călinoiu, preşedinte, care precizează că în conformitate cu Dispoziţia nr.140/2009 a fost
convocat Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru anul fiscal 2009, la
nivelul Consiliului Judeţean Gorj, precum şi la nivelul instituţiilor publice aflate sub
autoritatea Consiliului Judeţean Gorj;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru
anul fiscal 2009 a beneficiarilor de servicii de la centrele de îngrijire şi recuperare
pentru adulţi aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Gorj;
3. Raportul Comisiei pentru Protecţia Copilului Gorj privind situaţia copiilor părăsiţi în
unităţile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc
social şi activitate monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de
a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie;
4. Raport asupra eficienţei serviciului poliţienesc în anul 2008;
5. Planul strategic al Inspectoratului de Poliţie al judeţului Gorj pentru anul 2009.
Se propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 2- Proiect de hotărâre privind
aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul fiscal 2009 a beneficiarilor de
servicii de la centrele de îngrijire şi recuperare pentru adulţi aflate în subordinea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj.
În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate cu această
propunere.
Supusă la vot ordinea de zi, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate.
Se propune începerea şedinţei cu punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi.
În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate.
Discuţii
Domnul Nicolescu Constantin, comisar şef poliţie- de fiecare dată s-a găsit
înţelegere din partea Consiliului Judeţean , a Inspectoratului Judeţean de Poliţie, cât şi
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din partea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, mai ales că fiecare dintre noi dorim
acelaşi lucru- să avem siguranţă în comunitate, să fim permanent în siguranţă, iar ceea
ce facem să fie un lucru bun pentru judeţ.
Tot timpul ne raportăm la cifre şi rezultate, însă nota asupra activităţii noastre,
asupra unei instituţii, este dată de cetăţeanul care simte dacă este în siguranţă sau nu.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- fiecare va avea un cuvânt de spus pe marginea
materialelor prezentate şi vă reţin atenţia cu câteva cuvinte.
În mod sincer pot spune că s-a colaborat bine cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie
Gorj, principalele probleme au fost scoase în evidenţă în materialele prezentate şi este
un fapt demonstrat că instituţia a făcut paşi serioşi în sensul că s-a progresat mult, lucru
apreciat şi de specialiştii în materie, mai ales de către organele ierarhic superioare, de
toţi oamenii care au apreciat activitatea instituţiei, lucru demonstrat prin asigurarea
siguranţei cetăţeanului, asigurarea liniştii în judeţul Gorj.
Ar mai fi de menţionat, aşa cum rezultă şi din Programul strategic, activitatea în
anii următori va fi axată pe realizarea obiectivelor de performanţă, mai ales că această
instituţie este pentru a asigura grija faţă de cetăţean.
Pentru a se ajunge aici, a fost nevoie şi este de apreciat, colaborarea şi
deschiderea faţă de MIRA, deschiderea faţă de autorităţile administraţiei publice locale,
faţă de societatea civilă şi putem spune că acţiunile desfăşurate au fost mult mai multe
decât în alte judeţe.
Este de scos în evidenţă deschiderea Inspectoratului Judeţean de Poliţie, atenţia
ce se acordă colaborării cu cine trebuie, pentru ca acest serviciu poliţienesc să facă un
salt calitativ în activitatea viitoare.
S-au realizat multe acţiuni pe linia combaterii stării infracţionale mai ales în rândul
tinerilor, multe simpozioane, acţiuni pentru creşterea eficienţei serviciului de circulaţie.
Dacă se analizează eficienţa serviciului poliţienesc desfăşurată în anul 2008
pentru protejarea comunităţii împotriva faptelor anti-sociale, rezultatele sunt bune şi
reflectă capacitatea de mobilizare a Inspectoratului Judeţean de Poliţie care a răspuns
priorităţilor actuale.
Serviciile prestate în sprijinul cetăţeanului se încadrează în normele legale şi
regulamentare, în special prin intervenţia operativă la actele de încălcare a ordinii publice
şi creşterea calităţii în soluţionarea cazurilor penale.
Ne bucurăm şi este de apreciat şi activitatea desfăşurată de ATOP, care alături de
Consiliul Judeţean a lucrat şi lucrează bine, în deplină concordanţă cu acest raport de
coordonare, încât să fie cât mai puţine infracţiuni la nivelul judeţului Gorj.
Permanent, în centrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie a stat starea
infracţională, lucru ce s-a materializat prin dosare depuse care şi-au urmat calea legală şi
pedepsirea, acolo unde a fost cazul, a celor vinovaţi,a celor care au încălcat legea.
Privind instrumentarea dosarelor, a fost o colaborare bună cu unităţile cu rol în
această materie, pentru a găsi soluţii corespunzătoarea şi a da un impuls activităţii
desfăşurate.
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Legat de buget, am văzut proiectul de buget, acesta este destul de mobilizator,
noi vom fi cei care alegem priorităţile pentru fiecare instituţie în parte, vom analiza şi vom
stabili priorităţile.
În legătură cu clădirea de la Bîlteni, s-a dat în administrarea consiliului local
Bîlteni, să vedem destinaţia, nu e vorba de o schimbare a destinaţiei, trebuie văzută
această problemă.
Acesta este un imobil destul de mare, iar Inspectoratul Judeţean de Poliţie nu
poate să-l preia tot, acesta intrând într-o stare de degradare.
Trebuie găsită o soluţie pentru obţinerea de fonduri pe proiecte, pe programe de
post-aderare, pe programe regionale, etc. Acolo trebuie găsită obligatoriu o soluţie,
împreună cu consiliul local, cu primăria de acolo, pentru rezolvarea problemei.
Această problemă să fie reţinută şi de Comisia de urbanism şi Direcţia tehnică.
Avem garanţia că la nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie se va acţiona în
direcţia obţinerii de performanţe, mai ales pe linia prevenirii aspectelor care să conducă
la încălcarea legii de către oameni.
Domnul Milosteanu Gheorghe, consilier judeţean- doar câteva aprecieri privind
calitatea pe care o am , de membru în ATOP.
Cum a rezultat din materialele prezentate şi analiza făcută în cadrul şedinţelor
ATOP, pot spune că activitatea Inspectoratului Judeţean de Poliţie pe anul 2008 este
pozitivă, activitatea desfăşurată în judeţul Gorj a fost mult mai bună, s-a acţionat mai
bine, au ştiut să se implice cu profesionalism în realizarea atribuţiilor ce le-au revenit.
În analizele noastre, ale ATOP, cu primarii localităţilor, a reieşit că sunt probleme,
care s-au analizat şi pentru multe dintre ele au fost găsite şi soluţii.
S-a constatat că în atenţia Inspectoratului Judeţean de Poliţie au stat permanent
problemele legate de priorităţile de a acţiona pentru combaterea fenomenului infracţional
la nivelul judeţului Gorj, astfel că nu au fost înregistrate fenomene grave ca cele din
judeţele Braşov şi Dolj.
În continuare, noi, consiliul judeţean, avem obligaţia şi ne întâlnim, în vederea
realizării acestor obiective propuse de Inspectoratul Judeţean de Poliţie, de a găsi o cale
de mijloc de a acorda şi un sprijin moral instituţiei.
Din discuţiile purtate în ATOP a rezultat că este necesar sprijinul pentru
modernizarea spaţiilor, pentru achiziţia acelor sisteme de supraveghere şi control al
accesului la poliţiile Tg-Jiu şi Motru, pentru editare şi tipărire materiale cu conţinut
preventiv, dotarea cu aparatură pentru investigarea tehnico-ştiinţifică şi completarea
logisticii.
Am venit cu propunerea de a analiza bugetul pe anul 2009 şi a sprijini şi
Inspectoratul cu fonduri, în special pentru combaterea şi prevenirea stării infracţionale
din judeţul Gorj.
Domnul Popa Valentin, consilier judeţean- s-a spus totul despre activitatea
desfăşurată de Inspectoratul Judeţean de Poliţie. În calitatea pe care o am, de membru
ATOP, nu pot spune decât că, suntem recunoscători, le mulţumi tuturor, iar activitatea
din 2009 să fie şi mai bună.
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Domnul Mitescu Gheorghe, consilier judeţean- atunci când imobilul a fost dat spre
administrare consiliului local Bîlteni, ce s-a dorit să se facă cu acesta?
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- s-a dat exact pentru ce a votat consiliul
judeţean, s-a dat printr-o Hotărâre a consiliului judeţean , cu 2/3 din voturi.
Tot acolo se zicea că se mută nu ştiu ce grup şcolar, este păcat că acum se
degradează.
Domnul Barbulea Valerică, consilier judeţean-materialele prezentate au scos în
evidenţă munca depusă, dar ar fi unele observaţii legate de modul, de legătura ce trebuie
să existe între Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi consiliile locale, cei din teritoriu nu ţin
legătura cu primăriile, nu contribuie la realizarea unor probleme de acolo.
De asemenea, pe linia traficului de circulaţie, nu se poate circula pe multe din
drumurile din judeţul Gorj şi aici poliţia poate să-şi spună cuvântul, să se ocupe mai mult
de toate aceste probleme. Sunt multe probleme în toate localităţile judeţului nostru. Şi în
oraşe nu se ţine legătura cu primarii, s-au dat autorizaţii pentru multe spaţii comerciale şi
astfel s-a blocat circulaţia pe anumite străzi. La spitalul vechi, acel atelier de reparaţii,
este un trafic infernal.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- sunt probleme strict ale administraţiei publice
locale la nivelul comunelor, dacă nu colaborează poliţia cu primăriile, este peste tot sau
ceva izolat?
Domnul Barbulea Valerică, consilier judeţean- personalul poliţienesc nu are
aspect fizic, înălţimea este numai la 1,50m.
Domnul Nicolescu Constantin, comisar şef poliţie - nu aveţi date suficiente, de
exemplu, între noi şi poliţia comunitară este o bună colaborare, mai ales la nivelul
municipiilor Tg-Jiu şi Motru.
Prin acţiunile noastre am reuşit să convenim, să înfiinţăm şi poliţia comunitară în
teritoriu. Poate există numai un caz izolat, noi am mers la fiecare post de poliţie, ne-am
întâlnit inclusiv cu primarii şi pot spune că, atât primarii, cât şi consiliile locale, s-au
implicat în activitatea de la nivel local. Poate există unele cazuri izolate, le analizăm, dar
nu trebuie generalizat, nu e cazul. Legat de înălţimea personalului din poliţie, aceasta nu
o stabilim noi, când am intrat eu, înălţimea era de 1, 70m.
Domnul Pavel Nelu, consilier judeţean- vreau să-mi exprim şi eu mulţumirile în
legătură cu activitatea desfăşurată de poliţie. În judeţul Gorj sunt peste 30.000 de rromi.
Numărul infracţiunilor comise de rromi nu este aşa de mare şi datorită colaborării
noastre cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie, ne întâlnim periodic şi rezultatele se văd.
Sprijinul acordat de consilierii judeţeni, de primării este benefic pentru toată lumea.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- trebuie făcut mai mult pentru integrarea
personalului de etnie rromă, cât mai multe proiecte pentru integrarea acestora în muncă
concretă. Ceea ce putem spune acum deschis, că s-a făcut progres în această direcţie.
Domnul Victor Ponta, prefect- pot spune că Inspectoratul Judeţean de Poliţie este
un serviciu public deconcentrat şi mă bucur şi sunt mulţumit de activitatea desfăşurată
pe ansamblul judeţului Gorj, însă poliţia şi alte instituţii au acţionat în această privinţă,
existând şi un sistem de informaţii care să prevină aceste aspecte.
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Săptămâna viitoare va avea loc Colegiul prefectural extraordinar, unde se va
analiza activitatea DGASPC Gorj.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea unor
taxe şi tarife pentru anul fiscal 2009, la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, precum şi la
nivelul instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj;
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnico-economice şi al
Direcţiei juridice şi administraţie publică locală.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil, cu 2
amendamente- taxă pentru fotocopiere coală A 4 să fie 0,2 lei şi taxă pentru fotocopiere
coală A 3 să fie 0,4 lei., Supuse la vot amendamentele, consiliul judeţean a fost de acord
în unanimitate.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică
locală – favorabil cu aceleaşi amendamente.
Se prezintă Raportul de avizare Comisiei pentru învăţămînt, cultură, sănătate şi
protecţie socială– favorabil cu aceleaşi amendamente
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art.1 al Hotărârii. .
În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.2 al Hotărârii. .
În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.3 al Hotărârii..
În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate
(31voturi pentru).
Se prezintă art.4 al Hotărârii..
În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.5 al Hotărârii..
În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.6 al Hotărârii..
În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31
voturi pentru).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi- Raportul Comisiei pentru Protecţia Copilului
Gorj privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit
identitatea, gravidelor în risc social şi activitate monitorizare a cazurilor de copii care au
fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie;
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Domnul Ion Călinoiu-preşedinte- Raportul prezentat se găseşte în mapele
consilierilor, cunoaşteţi conţinutul acestei activităţi, este o activitate destul de delicată la
nivelul responsabilităţii pe care o are această Comisie pentru Protecţia Copilului.
Dacă se lasă totul numai în seama acestei Comisii, legat de situaţia în care se
găsesc copii părăsiţi, activitatea de monitorizare a cazurilor, aici pe departe nu se vine cu
oameni cu suflet în sprijinul acestor copii.
A da viaţă cuiva, înseamnă să-l şi ajuţi şi sistemul trebuie să acţioneze în
administraţia publică centrală, judeţeană, municipală şi comunală.
Potrivit atribuţiilor pe care le avem prin raportul de colaborare, trebuie asigurată
asistenţa şi sprijinul la nivelul localităţilor pentru a nu se mai întâmpla aşa ceva.
Nu există, cu excepţia municipiului Tg-Jiu, activitate de asistenţă socială concretă
la nivelul consiliilor locale, autorităţilor publice locale şi, de aceea, odată cu prezentarea
situaţiei cu bugetul pe anul acesta, să insistăm în discuţiile cu primarii, secretarii,
contabilii, pe acest domeniu de activitate.
Trebuie sa existe un compartiment social, obligatoriu, la fiecare primărie, lucru ce
trebuie făcut şi la noi, să urmărim ce se întâmplă în teritoriu legat de această activitate.
Nu trebuie scoşi din această activitate nici medicii de familie.
De aceea, Raportul Comisiei reflectă modul de a interveni în soluţionarea
cazurilor concrete, dar a avut în vedere şi latura celuilalt sprijin în această problemă.
Pentru aceasta, lunar, Comisia să-şi stabilească un program de deplasare în
teritoriu, de analiză a acestei situaţii sau deplasări pe grupuri de localităţi, să ne
deplasăm acolo, să analizăm fiecare localitate în parte.
Aici se pot face şi asociaţii, asocierea mai multor localităţi şi în felul acesta se
poate interveni pentru obţinerea de fonduri pe asistenţă socială, pentru realizarea de
investiţii şi pregătirea profesională a oamenilor care să lucreze în acest domeniu de
activitate, nu numai specialişti, ci şi organizarea activităţii pe ansamblu în judeţul Gorj.
Să analizăm foarte bine şi costurile, cheltuielile de personal, să avem în această
activitate oameni de profesie, specialişti în domeniu, să facem ceea ce spuneam, să
punem ordine în sistemul de asistenţă socială.
Doamna Maria Moţa, consilier judeţean-este problema cu copiii celor care sunt
plecaţi să lucreze în străinătate.
Doamna Gruia Ninela, director DGASPC Gorj- în ce ne priveşte, purtăm discuţii
cu Inspectoratul Şcolar, parteneriatul acesta să se facă prin şcolile din judeţ, pentru a
avea o situaţie cât mai clară.
Doamna Maria Moţa, consilier judeţean- la Săcelu, mulţi părinţi ai copiilor sunt
plecaţi în străinătate, să fie inclus şi acest număr de 80 copii.
Domnul Barbulea Valerică, consilier judeţean-este munca lor, dar trebuie şi
sprijiniţi, la fiecare consiliu local sunt oameni care nu sunt bine instruiţi, aceşti oameni să
fie chemaţi, instruiţi de dumneavoastră şi lunar un raport asupra acestei activităţi.
Ei au muncit şi muncesc, dar ca munca să fie de calitate şi noi, Consiliul
Judeţean, să ne implicăm mai mult, cu un sprijin mai mare primăriilor şi consiliilor locale.
Domnul Milosteanu Gheorghe, consilier judeţean - cel mai important lucru este ce
a spus domnul preşedinte, să responsabilizăm autorităţile locale în legătură cu problema
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acestora. Mai ales că principala responsabilitate pentru aceste persoane în dificultate
revine autorităţilor locale
Foarte mulţi zic că aceasta este problema DGASPC Gorj, dar să le venim şi noi în
sprijin.
S-a făcut o analiză la DGASPC Gorj la care a participat şi domnul preşedinte
Călinoiu, vor trebui purtate discuţii în continuare, întrucât este loc de mai bine şi
problemele acestea să fie în atenţia noastră.
Problema pregătirii profesionale sete foarte importantă, mai ales în mediul rural, în
primul rând primarii să realizeze că au răspundere în această problemă, iar aceşti
oameni de la compartimentele sociale să fie lăsaţi să-şi facă treaba, nu să fie trimişi în
teren cu legea fondului funciar şi alte probleme. Aceştia să se ocupe numai de asistenţa
socială de la localităţi.
Domnul Ion Călinoiu- ne vom întâlni şi vom analiza această problemă, vom pune
accent pe aplicarea legii, găsirea de soluţii pentru atragerea banilor, fonduri pentru
pregătirea profesională prin programe post-aderare, bani pentru investiţii, să ne gândim
clar la un pachet de proiecte şi să-l sprijinim. Pregătirea profesională a personalului se
face cu sprijinul celor de la DGASPC Gorj.
Domnul Mitescu Gheorghe- legat de pregătirea profesională, din experienţa
noastră rezultă că mulţi specialişti au diplome de licenţă şi masterate, dar nu legat de
asistenţa socială.
Această activitate este condusă de primării şi consiliile locale şi primăriile ar fi cele
care să fie responsabile pentru această activitate de asistenţă socială, nu totul să se
rezume la întocmirea unor anchete sociale,care se fac numai din birou.
Dacă ne permite cadrul legal să facem mai mult şi noi, să-i consiliem pe aceştia,
mai ales că ştim cum se fac anchete sociale, cine beneficiază mai mult sau mai puţin de
acestea.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- în încheiere, câteva lucruri legate de starea
drumurilor, toate categoriile de drumuri de la nivelul judeţului Gorj.
Problema drumurilor judeţene face obiectul unei analize permanente. Există un
program în acest sens.
Cu privire la drumurile comunale, există un plan de activitate, se încearcă
materializarea lui prin proiecte, modernizarea drumurilor comunale, apă şi canalizare, a
imobilelor din domeniul cultural şi aici se pot obţine proiecte.
Drumul european Filiaşi-Sadu este în execuţie, lucrările sunt în întârziere pe
porţiunea Rovinari-Bumbeşti-Jiu, execuţia modernizare drum Bengeşti-Novaci-Rânca,
limita judeţelor Alba şi Vâlcea.
Toate aceste aspecte au fost dezbătute la nivelul Consiliului Judeţean cu
Reginala Drumuri Naţionale Craiova şi Drumuri Naţionale filiala Gorj, s-au scos în
evidenţă neajunsurile, mai ales legate de lucrările în execuţie, s-a făcut intervenţie
telefonică şi scrisă la nivelul Ministerului Transporturilor.
Sub orice critică este drumul Tg-Jiu-Cîlnic.
De asemenea, s-a făcut intervenţie pentru modernizarea drumului european
partea ce revine judeţului Gorj şi partea ce revine judeţului Hunedoara.
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Pe drumul Rovinari-Bumbeşti-Jiu activează o firmă din Ungaria, care nu s-a
prezentat decât pentru a obţine avizele.
Domnul Mareş Dumitru,consilier judeţean- DJ limită cu judeţul Mehedinţi,
porţiunea de la Cerna la Borăscu nu este amenajată (Borăscu-Strehaia).
Doamna Maria Moţa, consilier judeţean- cu privire la drumuri, sunteţi preşedintele
Consiliului Judeţean , realizarea acestor lucrări estew în interesul comunităţii, când aveţi
nevoie de obţinerea unor avize de la Bucureşti, putem şi noi veni cu sprijin, dar joaca
aceasta politică nu conduce la nimic bun.
Toată lumea din teritoriu nu este mulţumită de starea drumurilor din judeţ şi
dumneavoastră vă revine această responsabilitate, a trecut un an de zile şi nu s-a mişcat
nimic.
Un sprijin îl putem da şi noi, ministrul transporturilor este din Oltenia, fiind evitat
judeţul Gorj, tocmai din cauza acestor neînţelegeri.
Realizarea acestor drumuri se leagă şi de numele dumneavoastră, să ne implicăm
mai mult şi lumea vrea să vadă lucrări, nu hârtii.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- susţinerea nu a fost sub semnul îndoielii
noastre, tot ce se face nu seface cu tentă politică. De câte ori a fost nevoie, s-a mers la
Bucureşti pentru susţinerea lucrărilor. Nu am respins nici un ajutor dat până acum.Eu nu
vreau să intru în polemici politice, eu spun cum stau lucrurile.
Prolema nr.1 nu este legată de eficienţa unui minister, ci de modul cum sunt
împărţiţi banii, să nu ne jucăm cu interesele gorjenilor.
În încheiere, vă doresc o primăvară frumoasă şi un an plin de bucurii.

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

PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Zoica Zamfirescu
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