CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 29.06.2010, la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean,
la care participă:
CONSILIERII JUDEŢENI:
CĂLINOIU ION
1. ANGHELOIU RADU ADRIAN
2. RÂBU VASILE
3. BARBULEA VALERICĂ
4. BĂLAN VASILE
5. BĂLOI TUDOR
6. BOLDOR-FLITAN CORNELIU
7. COJOCARU ELENA
8. CRĂCIUNESCU ION
9. DASCĂLU DUMITRU
10. DIACONESCU PUIU
11. DRĂGOI ALECU
12. FLORESCU CIPRIAN ADRIAN
13. GLOMNICU ALEXANDRU
14. GRIVEI GHEORGHE
15. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR
16. MAREŞ DUMITRU
17. MILOSTEANU GHEORGHE
18. MITESCU GHEORGHE
19. NEAŢĂ GHEORGHE
20. ORZAN GHEORGHE
21. PAVEL NELU
22. PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ
23. POPA VALENTIN
24. POPESCU CORNELIU
25. RĂDUCU ION
26. RETEZEANU CONSTANTIN
27. TEODORESCU ION CLAUDIU
28. TROTEA TIBERU
29. VULPE ION
Au lipsit consilierii judeţeni: FLORESCU CIPRIAN ADRIAN, GLOMNICU ALEXANDRU,
MANŢOG IONEL, MAREŞ DUMITRU şi ŞARAPATIN ELVIRA.
Participă potrivit legii, doamna Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj.
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Invitaţi:
Florescu Ion- director executiv, Direcţia juridică şi administraţie publică locală;
Stricescu Daniela- director executiv, Direcţia tehnico-economică;
Bajmatără Cosmin- director executiv adjunct, Directia tehnico-economică;
Slivilescu Lidia- şef Serviciu resurse umane, managementul funcţiei publice, relaţii
publice;
Directorii/reprezentanţii unităţilor subordonate Consiliului Judeţean Gorj;
Grofu Despina- consilier superior, compartiment Mass-media;
Reprezentanţi ai mass-mediei locale.
Din partea Instituţiei Prefectului participă domnul Marcel Romanescu, subprefect.
Înainte de a se trece la ordinea de zi domnul Ion Călinoiu, preşedinte, precizează că,
astăzi sărbătorim Sfinţii apostoli Petru şi Pavel, fiind sărbătoarea tuturor ce poartă acest
nume, permiteţi-mi să-i felicităm.
De asemenea, îl felicităm pe domnul Maioreanu Andrei Petrişor, consilier judeţean.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise de către domnul Ion
Călinoiu, preşedinte, care precizează că, în conformitate cu Dispoziţia nr.682/2010, a
fost convocat Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de
consilier judeţean (PSD);
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al unui
membru supleant din lista PSD;
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.9 din
08.07.2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Gorj, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al Concursului de proiecte
de management organizat pentru Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu, a proiectului
de management declarat câştigător, a duratei contractului de management, în
vederea numirii domnului Gârbaciu Viorel Doru în funcţia de manager (director);
5. Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj privind modul de îndeplinire a
atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj în anul 2009;
6. Raport privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care nu
s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a
cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare,
reîntorşi în familie;
7. Diverse.
Se întreabă dacă mai sunt şi alte probleme pentru ordinea de zi. Nefiind alte
probleme, se supune la vot.
În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de
consilier
judeţean (PSD);
Se prezintă Expunerea de motive de către doamna Zoica Zamfirescu, secretar al
judeţului Gorj. .
Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică
Locală.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost
de acord în unanimitate (28 voturi pentru).
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Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost
de acord în unanimitate (28 voturi pentru).
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost
de acord în unanimitate (28 voturi pentru).
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost
de acord în unanimitate (28voturi pentru).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (28
voturi pentru).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al unui
membru supleant din lista PSD;
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică
Locală.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică
locală –favorabil.
Domnul Milosteanu Gheorghe, consilier judeţean, prezintă Raportul Comisiei de
validare.
Se supune la vot Raportul Comisiei de validare.
În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate.
Urmează momentul depunerii jurământului de către domnul MIHAI
CONSTANTIN, membru supleant în lista PSD.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte, îl felicită pe domnul Mihai Constantin afirmând
că este cunoscută experienţa sa.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost
de acord cu 28 voturi pentru- domnnul Mihai Constantin, al cari mandat de consilier
judeţean este validat, nu participă la vot..
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost
de acord în unanimitate (29 voturi pentru).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (29
voturi pentru).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.9 din
08.07.2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Gorj,
cu modificările şi completările ulterioare;
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică
Locală.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică
locală –favorabil.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- domnul Mihai Constantin urmează a fi cooptat
în componenţa Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri şi în componenţa Comisiei
pentru tineret, sport, turism, pe locul rămas vacant după încetarea mandatului de
consilier judeţean al domnului Glomnicu Alexandru.
Domnul Mihai Constantin, consilier judeţean- qaş dori să fiu cooptat, ca membru,
în componenţa Comisiei buget-finanţe şi în Comisia de industrie.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- vom regândi reorganizarea comisiilor de
specialitate, să vedem ce putem face.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost
de acord în unanimitate (29 voturi pentru).
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Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost
de acord în unanimitate (29 voturi pentru).
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost
de acord în unanimitate (29 voturi pentru).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi pentru.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al Concursului de proiecte
de management organizat pentru Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu, a proiectului de
management declarat câştigător, a duratei contractului de management, în vederea
numirii domnului Gârbaciu Viorel Doru în funcţia de manager (director);
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 învăţământ, cultură, sănătate
şi protecţie socială;
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art.1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord în unanimitate (29 voturi pentru).
Se prezintă art.1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord în unanimitate (29 voturi pentru).
Se prezintă art.1, alin.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a
fost de acord în unanimitate (29 voturi pentru).
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost
de acord în unanimitate (29 voturi pentru).
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost
de acord în unanimitate (29 voturi pentru).
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost
de acord în unanimitate (29 voturi pentru).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi pentru.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi
Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj privind modul de îndeplinire a
atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj în anul 2009; se prezintă de
către Ion Călinoiu, preşedinte.
Doamna Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj, prezintă Raportul privind
situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit
identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor de copii
care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare, reîntorşi în familie;
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- în cadrul Consiliului Judeţean am demarat
procedura ca fiecare funcţionar public să îşi dea acordul ca declaraţia sa de avere şi
cea de interese să fie publicate pe site-ul instituţiei.
Acelaşi lucru vi-l cer şi dumneavoastră, domnilor consilieri, să vă daţi acordul în
această şedinţă, pentru a afişa, în scurt timp, pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj,
declaraţia fde avere şi declaraţia de interese a fiecărui consilier judeţean.
Sunteţi de acord?E cineva împotrivă?Nu?Deci, vom purcede de astăzi la afişarea
declaraţiilor menţionate.
Discuţii
Domnul Trotea Tiberu, consilier judeţean-fac în acest cadru un apel legat de cele
spuse în materialul prezentat.Sunt aproape 20 mii de oameni care muncesc cinstit în
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unităţile economice din judeţul Gorj şi nu se apreciază în mod corect activitatea
desfăşurată de aceştia.
Din păcate, de fiecare dată, în loc să spuneţi despre activitatea ce se desfăşoară
în judeţul Gorj, inventaţi o serie de lucruri dintr-o proastă voinţă, dintr-o proastă
informare, pe care le treceţi în revistă fără vreun temei legal.
Spuneţi că la termocentralele de la Turceni şi Rovinari sunt probleme nerezolvate
legate de mediu.
E falsă această informare şi programe există şi suntem în grafice şi totul se
desfăşoară în ritmul convenit cu constructorul.
Dacă se vorbeşte despre situaţia blocurilor energetice de la termocentrale, mai
bine spuneţi ce propuneri se impun, în ce direcţie trebuie acţionat, ce soluţii propuneţi
dumneavoastră pentru rezolvarea problemelor în perspectiva anului 2010, întrucât nu
se aminteşte nimic în materialul prezentat despre acest lucru.
Sunt câteva precizări în material fără relevanţă, vorbiţi despre pânza freatică a
apei de la suprafaţă, noi avem experienţă de ani de zile, nu se face nimic din rea-voinţă,
dar ce soluţii aveţi în acest sens
Legat de tehnologiile moderne la depozitele de zgură şi cenuşă, lucrul acesta
este în grafic.
De ce vă asumaţi aceste lucruri, eu vă invit să vedeţi ce probleme sunt la cele
două termocentrale Rovinari şi Turceni.
Acum suntem într-o situaţie grea, mineritul în Gorj se face din anul 1960, deşi
sunt unităţi de care s-a ales praful.
Nu spun aceste lucruri din punct de vedere politic, dar mă simt deranjat de modul
cum se pune această problemă.
Discuţii pe această temă au mai fost şi s-a răspuns obiectiv de fiecare dată.
Suntem în judeţul Gorj pentru a ne uni eforturile , nu să mocirlim şi mai mult
această activitate , care se desfăşoară în sectorul energetic şi nimeni nu ştie prin ce
situaţie trecem, mai uşor fiind să comentezi acest lucru.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- nici pe departe nu am avut intenţia de a
denatura activitatea desfăşurată de mii de lucrători din acest bazin minier şi energetic.
Am solicitat să depunem eforturi comune , încât să nu fim în situaţia să
înregistrăm şomaj tehnic, să realizăm veniturile locale în Gorj, astăzi fiind circa 52
miliarde lei nerealizări din cote şi salarii.
E bine să lămurim toate aceste lucruri, să fim obiectivi.
În ceea ce mă priveşte, am spus şi repet, în cadrul Comisiei de specialitate a
Consiliului Judeţean Gorj, cea de industrie, să venim în mod concret cu sugestii,
propuneri, soluţii tehnice, pentru a nu intra în colaps economic la nivelul judeţului Gorj.
Cauzele sunt obiective, unele din ele, dar să le găsim şipe cele subiective.
Suntem în posesia unei liste cu cheltuirea banilor pentru redarea suprafeţelor de
teren în circuitul agricol.
Legat de realizarea investiţiilor, tehnologizare, suntem încă departe de realitate,
iar pentru cele 20 mii ha care sunt vraişte în judeţul Gorj, să venim cu soluţii foarte clare
, pentru soluţionarea castei probleme.
Se impune reconstrucţia ecologică a terenurilor eliberate de sarcini tehnologice
din industria minieră, cât şi ecologizarea pânzei de apă freatică pentru potabilizarea
apei, îndeosebi în zona de minerit la suprafaţă.
Acum vă simţiţi cu musca pe căciulă şi nu ştiţi ce să spuneţi.
Să iniţiem propuneri pentru dezvoltarea rurală, să găsim soluţii pentru obţinerea
de fonduri.
Mai multă seriozitate în activitatea pe care o desfăşurăm.
S-au făcut propuneri care au fost înaintate ministerului de resort, deşi interesul
Guvernului faţă de această problemă nu există, banii sunt direcţionaţi spre bugetul
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central, iar grupurile energetice rămân în acelaşi stadiu depăşit şi terenurile folosite şi
eliberate nu produc nimic.
Consider că domnul Videanu se va ocupa de activitatea de minerit şi energie din
judeţul Gorj.
Domnul trotea tiberu, consilier judeţean- spuneţi că mă simt cu musca pe
căciulă, dar pentru cine nu ştie, exploatările miniere funcţionează din anul 1960 şi se
cunosc toate stadiile tehnico-economice prin care au trecut aceste obiective din judeţul
Gorj, astfel că suprafeţe însemnate de teren agricol au fost redate anticipat în circuitul
agricol.
Ce soluţii aveţi legate de apă în zonele afectate de lucrările miniere
Pot spune legat de această problemă că pâraiele au fost regularizate , existând
preocupare în acest sens- nu trebuie arătat cu degetul către alţii.
Există o monitorizare permanentă privind calitatea apei, iar atunci când sunt
depăşiri ale unor cote, unităţile sunt sancţionate.
Pot veni cu date şi pot demonstra că sunt taxe care se plătesc.
Cu privire la soluţia de şomaj, în anumite luni ale anului, exemplu luna iunie, un
mare număr de MW se produc pe apă.
De aceea, sunt perioade mari de timp când termocentralele funcţionează cu un
singur grup energetic.
Reducerea costurile, care au fost cu 30-40% reduse, faţă de aceeeşi perioadă a
anului trecut.
De asemenea vreau să spun că dacă aveţi date legate de conducerea
defectuoasă a activităţii din energie sau legate de modul în care s-au făcut achiziţiile,
sunt organe de specialitate la care v-aţi putea adresa şi fiecare va răspunde pentru
nereguli.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- toate aceste probleme sunt urmarea unor
cauze obiective pe care nu le reuşim să le eliminăm niciodată şi de aceea, e bine să
spunem lucrurilor pe nume pentru buna funcţionare a sistemului.
Trebuie găsite soluţii pentru situaţia actuală din minerit şi energie, întrucât
reducerea consumului de energie electrică este mai mult sau mai puţin justificat.
Bugetul central creşte mereu, dar Gorjul nu primeşte nimic.
Noi suntem obligaţi să menţinem locurile de muncă, să devenim performanţi.
Ca membru al Comisiei de industrie, trebuie să faceţi mai mult în anul 2010,
pentru a aduce Gorjul pe locul pe care îl merită, privind această activitate de bază prin
Strategia de dezvoltare la nivel naţional.
Domnul Trotea Tiberu, consilier judeţean- acum se lucrează la strategia
energetică , legat de apariţia noilor tehnologii de producere a energiei în România.
Se au în vedere şi sursele regenerabile, construirea de blocuri energetice de
500-600 MW la termocentrala Rovinari şi sunt deja câţiva interesaţi de această
investiţie.

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

PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Zoica Zamfirescu
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