CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 31.08.2010, la lucrările şedinţei extraordinare 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. DRĂGOI ALECU
11. FLORESCU CIPRIAN ADRIAN
12. GÂRJOABĂ CORNELIU
13. GRIVEI GHEORGHE
14. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR
15. MANŢOG IONEL
16. MAREŞ DUMITRU
17. MIHAI CONSTANTIN
18. MILOSTEANU 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. ŞARAPATIN ELVIRA
28. TEODORESCU ION CLAUDIU
29. TROTEA TIBERU
30. VULPE ION
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Au lipsit consilierii
GHEORGHE.

judeţeni:

DIACONESCU

PUIU

şi

MITESCU

Participă potrivit legii, doamna Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj.
Invitaţi:
Blidea Mihaela-consilier, Direcţia tehnico-economică;
Fîcea Mihaela- consilier, Directia tehnico-economică;
Florescu Liliana-consilier, Direcţia tehnico-economică;
Grofu Despina- consilier superior, compartiment Mass-media;
Reprezentanţi ai mass-mediei locale.
Din partea Instituţiei Prefectului participă domnul Văcaru, director.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise de către
domnul Ion Călinoiu, preşedinte, care precizează că, în conformitate cu
Dispoziţia nr.923/2010, a fost convocat Consiliul Judeţean în şedinţă
extraordinară, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliul Judeţean
Gorj nr. 15/05.02.2010, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
cotei de 20% din sume şi cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de
infrastructură care necesită cofinanţare locală, pentru anul 2010, ca efect al
aplicării OUG nr. 18/18.08.2010 privind rectificarea bugetului de stat pe anul
2010;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului
Gorj pe anul 2010, ca efect al aplicării OUG nr. 18/18.08.2010 privind
rectificarea bugetului de stat pe anul 2010;
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 modificarea Hotărârii Consiliul Judeţean Gorj
nr. 15/05.02.2010, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei
de 20% din sume şi cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură
care necesită cofinanţare locală, pentru anul 2010, ca efect al aplicării OUG nr.
18/18.08.2010 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2010;
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnicoeconomice şi Direcţiei juridice, administraţie publică locală şi transport
public judeţean.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil.
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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.;.
Domnul Popa Valentin, consilier judeţean- avizul Comisiei este
favorabil, însă consilierii judeţeni nu sunt mulţumiţi de repartizarea pe
unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotelor defalcate din
impozitul pe venit pentru anul 2010, întrucât se diminuează sumele pentru
fiecare localitate în parte.
Domnul Milosteanu Gheorghe, consilier judeţean- şi avizul Comisiei
buget-finanţe este favorabil, dar aceleaşi discuţii au fost şi în cadrul acestei
comisii, acum fiind puşi într-o situaţie neplăcută, legată de diminuarea
sumelor repartizate pentru programele de dezvoltare locală.
Sumele au fost insuficiente de la începutul anului, acum le diminuăm,
suntem obligaţi prin lege să facem acest lucru., noi respectăm această
Ordonanţă de Guvern.
Noi suntem puşi în slujba cetăţeanului, respectăm legislaţia, deşi
sumele de acum sunt mai mici decât cele de la începutul anului.
Am ajuns să diminuăm aceste sume, păcat că se întâmplă acest
lucru.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul
Judeţean a fost de acord cu 21 voturi pentru şi 10 abţineri (BĂLAN
VASILE, COJOCARU ELENA, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI
GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ DUMITRU, NEAŢĂ GHEORGHE,
TROTEA TIBERU, CRĂCIUNESCU ION, PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ).
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul
Judeţean a fost de acord cu 21 voturi pentru şi 10 abţineri (BĂLAN
VASILE, COJOCARU ELENA, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI
GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ DUMITRU, NEAŢĂ GHEORGHE,
TROTEA TIBERU, CRĂCIUNESCU ION, PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ).
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot,
Consiliul Judeţean a fost de acord cu 21 voturi pentru şi 10 abţineri
(BĂLAN VASILE, COJOCARU ELENA, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI
GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ DUMITRU, NEAŢĂ GHEORGHE,
TROTEA TIBERU, CRĂCIUNESCU ION, PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ).
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot,Consiliul
Judeţean a fost de acord cu 21 voturi pentru şi 10 abţineri (BĂLAN
VASILE, COJOCARU ELENA, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI
GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ DUMITRU, NEAŢĂ GHEORGHE,
TROTEA TIBERU, CRĂCIUNESCU ION, PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 21
voturi pentru şi 10 abţineri (BĂLAN VASILE, COJOCARU ELENA,
GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ
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DUMITRU, NEAŢĂ GHEORGHE, TROTEA TIBERU, CRĂCIUNESCU ION,
PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Gorj
pe anul 2010, ca efect al aplicării OUG nr. 18/18.08.2010 privind rectificarea
bugetului de stat pe anul 2010;
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnicoeconomice şi Direcţiei juridice, administraţie publică locală şi transport
public judeţean
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.
Rapoartele de avizare sunt favorabile, cu aceleaşi menţiuni ca la
punctul 1 al ordinii de zi.
Discuţii
Domnul Manţog Ionel, consilier judeţean- având în vedere că până
acum nu există un Program pentru creşterea veniturilor, într-o şedinţă
viitoare de consiliu judeţean, să punem pe ordinea de zi un punct, în care
fie consiliul judeţean sau un grup de consilieri judeţeni, să vină cu idei, să
întocmească un Program pentru creşterea veniturilor locale.
Dacă ne vom baza numai pe sumele venite de la Guvern, numai prin
măsuri luate la nivel central, e greu de crescut bugetul.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- chiar vă mulţumesc pentru această
propunere, astfel că sunt de acord să realizăm veniturile potrivit
competenţelor consilierilor judeţeni şi mă bucur dacă din partea unui grup
de consilieri judeţeni primesc un asemenea Program cu posibilităţi de
realizare.
Se poate face acest lucru ţinându-se seama de experienţa
consilierilor judeţeni şi mai ales că unii din aceştia coordonează activitatea
economică a judeţului.
Voi aştepta acest Program.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art.1, pct.a) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul
Judeţean a fost de acord cu 21 voturi pentru şi 10 abţineri (BĂLAN
VASILE, COJOCARU ELENA, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI
GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ DUMITRU, NEAŢĂ GHEORGHE,
TROTEA TIBERU, CRĂCIUNESCU ION, PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ).
Se prezintă art.1, pct.a) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul
Judeţean a fost de acord cu 21 voturi pentru şi 10 abţineri (BĂLAN
VASILE, COJOCARU ELENA, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI
GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ DUMITRU, NEAŢĂ GHEORGHE,
TROTEA TIBERU, CRĂCIUNESCU ION, PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ).
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot,
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Consiliul Judeţean a fost de acord cu 22 voturi pentru şi 9 abţineri (BĂLAN
VASILE, COJOCARU ELENA, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI
GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ DUMITRU, NEAŢĂ GHEORGHE,
TROTEA TIBERU, CRĂCIUNESCU ION).
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot,Consiliul
Judeţean a fost de acord cu 22 voturi pentru şi 9 abţineri (BĂLAN VASILE,
COJOCARU ELENA, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE,
MANŢOG IONEL, MAREŞ DUMITRU, NEAŢĂ GHEORGHE, TROTEA
TIBERU, CRĂCIUNESCU ION).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 22
voturi pentru şi 9 abţineri (BĂLAN VASILE, COJOCARU ELENA,
GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ
DUMITRU, NEAŢĂ GHEORGHE, TROTEA TIBERU, CRĂCIUNESCU
ION).
Domnul Florescu Ciprian Adrian, consilier judeţean- având în vedere
Că aici este şi presa, să nu se înţeleagă că noi, consilierii judeţeni PSD am
votat bugetul, iar cei care fac parte din actul de guvernământ nu au votat
proiectul de hotărâre pentru binele acestui judeţ şi se vor opune unei
Ordonanţe de Guvern.
Domnul Manţog Ionel, consilier judeţean- când vorbim de buget
nu suntem de acord cu filozofia care stă la întocmirea acestui buget.
Noi, consilierii PD-L ne-am opus la rectificarea de buget şi am fost
acuzaţi că nu menţinem politica Guvernului nostru de reducere a
cheltuielilor, ceea ce nu este adevărat.
I-am explicat preşedintelui consiliului judeţean că trebuie să ne
propunem şi un plan de creştere a veniturilor, dar şi o cheltuire mai
responsabilă a banului public.
Când s-a cerut să avem o discuţie de acest fel într-o şedinţă viitoare
de consiliu, a mutat discuţia în altă direcţie.
Se impune întocmirea unui Program de realizare a veniturilor în
bugetul consiliului judeţean şi al primăriilor.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- nu mă surprinde activitatea politică
a domnului Manţog, ceea ce se întâmplă aici nu este hotărârea fiecărui
consilier, ci o impunere totală.
Pentru ca treaba să meargă bine, lăsaţi în pace Inspectoratul Şcolar
Judeţean , să repartizăm sumele cu consultarea unităţilor.
Lăsaţi unităţile descentralizate să lucreze, activitatea din aceste
unităţi să se desfăşoare corespunzător, nu prin promovarea unor oameni
care nu ştiu decât să stea în genunchi.
Rugămintea este să lăsaţi aprecierea asupra altora şi să nu faceţi rău
judeţului Gorj.
Domnul Ionel Manţog, consilier judeţean- discutăm despre o
problemă deosebit de grea a judeţului.
În loc să fiţi atent la discuţie, mutaţi discuţia în alt loc, iar în loc să
conduceţi judeţul, vă ocupaţi de altceva.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- eu spun cum stau lucrurile.
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Domnul Manţog Ionel, consilier judeţean- aţi făcut presiuni la APIA şi
Ministerul Agriculturii pentru a nu se opera anumite schimbări.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- în mod politicianist, la presiunea
domnului Manţog urmau să fie.
Daţi afară 3 profesionişti recunoscuţi de la APIA.
Dacă vor fi schimbaţi aceşti oameni profesionişti, îl voi da afară şi eu
politic pe directorul Spitalului Judeţean.
Când s-a dus la el, directorul Spitalului şi i-a spus că dacă îi
schimbaţi pe ăştia mă schimbă, a dat înapoi.
Să recunoască domnul Manţog treaba aceasta.
Domnul Manţog Ionel, consilier judeţean- organigrama de la APIA nu
are legătură cu ce spuneţi dumneavoastră.
Directoarea de acolo poate să ne spună cum stau lucrurile.
Cu treaba de la Inspectoratul Şcolar Judeţean, aseară la orele 16.00
eram plecat şi nu am avut nici telefonul deschis.
Atunci când vorbiţi daţi exemple concrete.
La distribuirea fondurilor să nu se ţină seama de culoarea politică.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- ştiţi criteriile care stau la baza
repartizării fondurilor.
Să lăsaţi judeţul să funcţioneze.
Cunoaşteţi că se desfiinţează şcoli împotriva deciziei Inspectoratului
Şcolar Judeţean?
Domnul Manţog Ionel, consilier judeţean- activitatea din minerit şi
energie trece prin momente deosebit de grele, pe de o parte şi datorită
contribuţiei Hidro, care este foarte mare.
Deşi a crescut consumul de energie electrică, producţia de energie a
scăzut în Gorj şi aceasta datorită intrării în producţie a unor sisteme
eoliene.
Va trebui ca până la sfârşitul anului să realizăm 1,5 mil tone cărbune
în plus şi să nu trimitem salariaţii în şomaj.
Suntem acuzaţi de ce se întâmplă în sectorul energetic şi cărbune,
dar se caută soluţii pentru realizarea unei producţii de 27 mil tone.
Pentru a merge bine mineritul şi energia, este obligatoriu să se
asocieze toată lumea în susţinerea acestui sector.
Pentru aceasta sunt 3 lucruri esenţiale- credite, ajutor de stat şi
siguranţă.
Spun lucrurile acestea în public, întrucât peste 4-6 luni, mai puţin de
1 an de zile, situaţia va fi foarte grea şi de aceea spun acum care este
situaţia , atmosfera din sectoarele minerit şi energie.
Prezenţa mea aici, uneori cu absenţe, cred că e benefică.
De aceea se impune întocmirea unui plan de creştere a veniturilor,
asociat cu susţinerea activităţii din minerit şi energie.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte
Este foarte importantă activitatea din minerit şi energie, să o
susţinem fără cusur.
Pentru aceasta, cred că e nevoie de echilibru, în ceea ce priveşte
6

administraţia centrală şi cea locală, lucru pe care nu l-am văzut la domnul
Videanu.
Nu se pune problema ca cineva să suspecteze pe cineva sau cineva
să nu fie de acord cu activitatea din minerit şi energie.
De aceea, doresc:
1. Programul de achiziţii pe 2009 şi 2010 pe fiecare Complex
energetic şi SNLO;
2. Programul investiţiilor la zi, cu realizările la zi
Aceste lucruri sunt necesare şi, după cum cunoaşteţi, există un site şi
se pot vedea aceste achiziţii.
Să facem Program de realizare a veniturilor la nivelul administraţiei
publice locale, să analizăm activitatea acesteia.
Să facem front comun şi serviciile deconcentrate să nu fie supuse
politic.
Să primim în continuare sprijinul mass-mediei care să fie alături de
Consiliul Judeţean şi, tocmai de aceea, este nevoie de multă solidaritate în
momentele acestea de criză.
Am preluat şi sănătatea, discut în fiecare dimineaţă cu directorii
problemele importante, urmând să găsim soluţii, să eliminăm lipsurile care
există.
Sperăm ca bugetul din sănătate să fie adus la un nivel
corespunzător.

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

PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Zoica Zamfirescu
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