CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 28.05.2009, 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. GRIVEI GHEORGHE
14. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR
15. MANŢOG IONEL
16. MAREŞ DUMITRU
17. MĂLĂESCU ION.
18. MILOSTEANU GHEORGHE
19. MITESCU GHEORGHE
20. NEAŢĂ GHEORGHE
21. ORZAN GHEORGHE
22. PAVEL NELU
23. PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ
24. POPA VALENTIN
25. POPESCU CORNELIU
26. RĂDUCU ION
27. RÂBU VASILE
28. RETEZEANU CONSTANTIN.
29. ŞARAPATIN ELVIRA.
30. TEODORESCU ION CLAUDIU
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31. TROTEA TIBERU
32. VULPE ION
Participă potrivit legii, Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj.
Invitaţi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stricescu Daniela- director, Directia tehnico-economică;
Bajmatără Cosmin- director adjunct, Directia tehnico-economică;
Popescu Claudia- director, Directia cooperare, dezvoltare şi relaţii externe;
Merfu Margareta- director, Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală;
Cimoieru Cornel- şef Serviciu Drumuri Judeţene;
Raţă Petre- şef Serviciu patrimoniu;
Grofu Despina- consilier mass-media;
Reprezentanţi ai mass-mediei locale.

Din partea Instituţiei Prefectului participă domnul Florescu Ion, prefect.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise de către domnul Ion
Călinoiu, preşedinte, care precizează că în conformitate cu Dispoziţia nr.305/2009 a fost
convocat Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului
propriu pe anul 2008 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la
31.12.2008;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor legate de implementarea
proiectului,,Extindere capacitate, prin amenajare şi modernizare etaj III la
Complexul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi ,,Bîlteni’’judeţul Gorj;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de manifestări pentru
sărbătorirea a 145 ani de la înfiinţarea Consiliului Judeţean Gorj şi alocarea unei
sume din bugetul propriu al judeţului pe anul 2009 pentru finanţarea acestui
eveniment;
4. Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj privind situaţia gestionării
bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al judeţului Gorj în anul 2008;
Se întreabă dacă mai sunt si alte probleme pentru ordinea de zi. Nefiind alte
probleme, în urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate.
Înainte de a trece la dezbaterea proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi,
domnul Ion Călinoiu, preşedinte, invită consilierii judeţeni să participe la Cimitirul Eroilor
din Tg-Jiu, pentru omagierea zilei eroilor.
Se trece la punctul 1 al ordini de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu pe
anul 2008 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2008.
Se prezintă Expunerea de motive.
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Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnico-economice şi
Direcţiei cooperare, dezvoltare 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 art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost
de acord în unanimitate- 33 voturi pentru.
Se trece la punctul 2 al ordini de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor legate de implementarea
proiectului,,Extindere capacitate, prin amenajare şi modernizare etaj III la Complexul de
recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi ,,Bîlteni’’- judeţul Gor.
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnico-economice,
Direcţiei cooperare, dezvoltare şi relaţii externe şi al Direcţiei Juridice şi Administraţie
Publică Locală.
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, cooperare şi
dezvoltare regională. – favorabil.
.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.
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 33
voturi pentru.
Se trece la punctul 3 al ordini de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de manifestări pentru sărbătorirea a
145 ani de la înfiinţarea Consiliului Judeţean Gorj şi alocarea unei sume din bugetul
propriu al judeţului pe anul 2009 pentru finanţarea acestui eveniment.
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnico-economice,
Direcţiei cooperare, dezvoltare şi relaţii externe şi al Direcţiei Juridice şi Administraţie
Publică Locală.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică
locală –nefavorabil.
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, cooperare şi
dezvoltare regională. – favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţămînt, cultură, sănătate şi
protecţie socială– favorabil.
Se prezintă şi Programul manifestărilor pentru sărbătorirea a 145 ani de la
înfiinţarea Consiliului Judeţean Gorj.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- suma totală este de 123.250 lei.
Astăzi de dimineaţă, Comsia juridică şi de administraţie publică locală avea nişte
nelămuriri legate de oportunitate, nu de legalitatea proiectului.
Spun cu toată tăria şi responsabilitatea că această acţiune nu va fi politizată, ea
trebuie dusă la bun sfârşit, cu eficienţă. Nu este nimic politizat, este acordul nostru să
dăm dovadă de transparenţă, corectitudine.
De pe urma acestei acţiuni nimeni nu va avea merite mai mari sau mai mici. Îmi
asum toată răspunderea pentru această acţiune.
Domnul Păsărin Ovidiu Dragoş, consilier judeţean- cine nu are istorie, nu are
viitor. Având în vedere perioada în care ne aflăm,pentru a aproba Programul
manifestărilor pentru sărbătorirea a 145 ani de la înfiinţarea Consiliului Judeţean Gorj şi
alocarea unei sume pentru acest eveniment, suntem de acord cu confecţionarea unor
pliante comemorative, a bustului, însă dacă se ţine seama că cetăţenii judeţului se
confruntă cu probleme grele economice şi financiare, este bine ca acestor fonduri să li se
dea altă folosinţă.
Trebuie abţinut de la cheltuirea unor fonduri ce nu sunt imperios necesare şi de
aceea, propun retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre sau regândirea
într-o altă formă.
Domnul Manţog Ionel, consilier judeţean- în cursul dimineţii s-a ţinut Comisia
juridică, am ascultat şi punctul de vedere al domnului Păsărin şi pot spune că la
manifestările la care participă şi mari şefi de state, se ţine seama de perioada pe care o
parcurgem, e o perioadă de recesiune.
Se pare că bugetul, cheltuielile vor fi mult mai mari. Spun şi ceea ce am spus şi în
Comisia juridică, noi, Consiliul Judeţean ne-am retras de la finanţarea Asociaţiei Sportive
,, Pandurii”- Tg-Jiu, deşi există o hotărâre a Consiliului Judeţean, acesta fiind membru
fondator.
Dacă ne ocupăm numai de pliante şi de mese festive, nu e bine. Nu e vorba de o
sumă atât de mare pentru Asociaţia ,,Pandurii , suma pe care o dăm poate fi modică întro perioadă de criză.
Am spus aceste treburi pentru a pune în balanţă proiectul de hotărâre de astăzi şi
o altă hotărâre a consiliului Judeţean, legată de activitatea sportivă din judeţul Gorj.
Legat de manifestarea propusă, cu bustul, masa festivă, depăşesc costul,
posibilităţile pe acest an.
Cred că vom vota împotriva acestui proiect de hotărâre, dacă nu se modifică în
sensul celor susţinute şi de reprezentanţii PNL.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- acest proiect de hotărâre este în deplină
concordanţă, conjunctură cu situaţia actuală.
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Dacă Consiliul Judeţean va lua hotărârea ca această acţiune să nu se ţină, nu ar
mai fi continuitate, mai ales că s-a ţinut anul precedent şi nu mai poate fi întreruptă.
S-a avut în vedere şi reducerea cheltuielilor pe acest an.
În ceea ce priveşte decizia finanţării Asociaţiei Sportive ,,Pandurii, o decizie finală
nu e luată.
Preşedintele consiliului judeţean reprezintă în cadrul acestei Asociaţii, însă ca
membru fondator nu am fost convocat, a venit doar o hârtie să o semnez şi am spus că
voi prezenta situaţia de fapt în Consiliul Judeţean.
Cred că acea contribuţie de 5 miliarde lei vechi, nu îşi găseşte locul în acest an.
Nu am fost prezent în cadrul Adunării, ca membru fondator.
Sumele pentru activităţi sportive se regăsesc şi, dacă vom fi solicitaţi să
participăm, voi cere şi o analiză a cheltuielilor. În ceea ce priveşte acţiunea de astăzi,
este vorba de un eveniment foarte important, ca un brand cultural al judeţului, fiind un
proiect care trebuie să continue.
Rolul administraţiei publice judeţene şi locale este esenţial şi de aceea, e necesar
pentru punerea pe tapet a tradiţiilor noastre.
În ce privesc priorităţile, sportul îl susţinem în continuare şi îl susţin şi apreciez şi
pe domnul Condescu pentru ceea ce a făcut la nivelul judeţului Gorj.
Dacă se ridică problema legată de masa festivă, noi, consilierii judeţeni,
contribuim cu 5 milioane vechi fiecare, contribuţie personală. Acest lucru îl voi supune la
vot.
Domnul Mareş Dumitru, consilier judeţean- se pot reduce cele 3 zile de
desfăşurare a activităţii, la una singură.
Domnul Manţog Ionel, consilier judeţean- la vot ar trebui supusă şi propunerea
domnului Păsărin, de retragere a proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei.
Domnul Răducu Ion, consilier judeţean, sunt de acord ca fiecare consilier
judeţean să vină cu o cotă parte.
Domnul Milosteanu Gheorghe, consilier judeţean- retragerea acestui proiect de pe
ordinea de zi nu se poate, întrucât aceasta a fost aprobată la începutul şedinţei.
Proiectul de hotărâre prezentat îndeplineşte condiţiile de legalitate, toţi membrii
Comisiei juridice au recunoscut acest lucru, dar a fost o discuţie legată de Asociaţia
,,Pandurii- Tg-Jiu.
Consider că trebuie să adoptăm acest proiect de hotărâre, să dăm dovadă de
transparenţă, să continuăm ceea ce am început anul trecut. A amâna de la o zi la alta,
de la un an la altul, nu e bine.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- supun la vot amendamentul fiecărui consilier
judeţean de 5 milioane lei vechi pentru masa festivă În urma supunerii la vot, Consiliul
Judeţean a fost de acord cu 17 voturi pentru şi 16 voturi împotrivă. Aici este vorba numai
de voinţă politică.
Domnul Maioreanu Andrei Petrişor, consilier judeţean- sunt de acord ca acest
eveniment să aibă loc în acest an.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte-scoaterea unui proiect de hotărâre de pe ordinea
de zi se face numai cu acordul iniţiatorului, iar eu nu sunt de acord.
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Se prezintă articolele din hotărâre, care vor fi corespunzător modificate, conform
amendamentelor formulate.
Se prezintă art.1 al Hotărârii.
Art. 1. Se aprobă Programul de manifestări pentru sărbătorirea a 145 ani de la
înfiinţarea Consiliului Judeţean Gorj, în forma prevăzută la Anexa nr. 1, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 17 voturi pentru şi
16 voturi împotrivă.
Se prezintă art.2 al Hotărârii, reformulat cu amendamentul propus.
Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 106.750,00 lei din bugetul propriu al judeţului
Gorj pe anul 2009 pentru finanţarea Programului de manifestări pentru sărbătorirea a
145 ani de la înfiinţarea Consiliului Judeţean Gorj, conform Anexei nr. 2, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 17 voturi pentru şi
16 voturi împotrivă.
Se prezintă art.3 al Hotărârii, care va avea următorul conţinut.
Art. 3. Cheltuielile în sumă de 16.500 lei ocazionate de masa festivă se suportă
de consilierii judeţeni, contribuţia personală a fiecăruia fiind de 500 lei.
În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 17 voturi pentru şi
16 voturi împotrivă.
Se prezintă art. 4 al Hotărârii.
Art. 4. Începând cu anul 2009, manifestările prilejuite de acest eveniment vor
avea loc anual, sub denumirea „Zilele Judeţului Gorj”.
În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 17 voturi pentru şi
16 voturi împotrivă.
Se prezintă art. 5 al Hotărârii
Art. 5. Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Gorj vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 17 voturi pentru şi
16 voturi împotrivă
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru şi
15 voturi împotrivă.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi.
Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj privind situaţia gestionării bunurilor
aparţinând domeniului public şi privat al judeţului Gorj în anul 2008.
Consiliul Judeţean a fost de acord cu Raportul prezentat.

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

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Zoica Zamfirescu
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