CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

PROCES VERBAL
incheiat in urma qedinlei de indatd a
Consiliuluijudelean Mehedinli din data de 07 august 2018

$edinla de indati a Consiliului Judetean Mehedinli din 07 august 2018 a fost
convocatA prin Dispozifia nr. 387/06.08.2018. La gedinla de indatd a Consiliului judefean
Mehedinli din data de 07 august 2018 au participat 25 consilieri din totalul de 3l de
consilieri in funclie. Au lipsit: Biriboiu Oana Adriana, Dumitrache Claudiu, Nanciu
Antoaneta Renatta, Nicolicea Alin Tiberiu, Prajea Manuela Suzy, Tomoescu Alin.

Din partea aparatului de specialitate al Consiliului Judelean a participat domnul
secretar Mednyanszky $tefan Ladislau.

Domnul pregedinte Georgescu Aladin:
BunE ziua. Prin Dispozilia nr. 387/07.08.2018, Consiliul judelean Mehedinli este
convocat in gedinln de indata, astazi 07 august 2018, orele 1400. Ordinea de zi a qedinlei
de astdzi cuprinde urmitoarele puncte:
Proiect de hotdrdre privind aprobarea participarii Consiliului Judelean
Mehedinti in implementarea proiectului ,,Sisteme Ei Politici de Management Inteligent al
De;eurilor" - WINPOL, finanlat in cadrul Programului lnterreg Europe Ei a contribuliei
proprii aferente.
2. Proiect de hotdr6re pentu aprobarea diminudrii obiectivului proiectului
,,Reabilitarea Complexului Regiunii Po4ilor de Fier qi valorificarea lui ca produs turistic"
cu obiectul de patrimoniu ,,Piciorul Podului lui Traian".
S-a supus la vot ordinea de zi qi s-a aprobat cu unanimitate, adicd 25 voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi: Proiect de hotirare privind aprobarea
participirii Consiliului Judefean Mehedin(i in implementarea proiectului ,,Sist€me
qi Politici de Management Inteligent al Deqeurilor" - WINPOL, finanfat in cadrul
Programului Interreg Europe qi a contribu(iei proprii aferente.
Domnul secretar Mednyanszky $tefan Ladislau:
Proiectul WINPOL, ce are o durata de 54 de luni, respectiv 30 de luni pentru faza I
qi 24 pentru faza 2, eviden\iazi rolul echipamentelor
sistemelor inteligente pentru
eliminarea, colectarea gi gestionarea deqeurilor, ce aduc oportunitatea de a imbun5tdti
politicile, deoarece informaliile detaliate furnizate fac posibili elaborarea unor politici
fiscale individuale
corecte, in conformitate cu principiul ,,poluatorul plAte$te". De
asemenea, acestea conduc la imbun6tifirea eficien{ei utilizirii resurselor pe rutele de
colectare, campanii loarte bine orientate care abordeazA grupurile critice de producitori
de deqeuri identificali datoritd datelor colectate Ei, in general, unei planificiri stmtegice
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mai bune a gestiondrii de;eurilor la nivel urban, precum qi optimizarii costurilor pe
termen mediu, chiar daci trebuie supodate investiliile iniliale. Bugetul atribuit
Consiliului Judelean Mehedinli este 82.016,00 euro, din care contribulia Interreg Europe
din Fondul European de Dezvoltare Regionald este de 69.713,60 euro, iar contribufia
proprie a Consiliului Judelean este de 12.302,40 euro. Implicarea Consiliului Jude,tean
Mehedinli in implementarea proiectului va contribui la intarirea cooperdrii intre parteneri,
ludnd in considerare experienla Consiliului Judelean in pregatirea Planului de
Management al Deqeurilor in judetul Mehedinli, fumizdnd schimb de bune practici Ei
experienle in managementul degeurilor gi specificitdlilor in zonele rurale gi urbane din
Mehedinli. Consiliul Judelean va disemina, de asemenea, cuno;tinlele dobandite in cadrul
cooperdrii - tehnologii inteligente qi modele invd{ate - UAT-urilor din judelul Mehedin(i.
S-a supus la vot proiectul de hotirdre $i s-a aprobat cu unanimitate, adicd 25 de
voturi.

zi: Proiect d€ hotirere pentru aprobarea
diminuirii obiectivului proiectului ,,Reabilitarea Complexului Regiunii Por{ilor de
Fier gi valorificarea lui ca produs turistic" cu obiectul de patrimoniu ,,Piciorul
Podului lui Traian".
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de

Domnul secretar Mednyanszky $tefan Ladislau:
Din motive obiective aparute pe parcursul derularii contractului de finanlare nr.
615/23.12.2009, pe care le-am detaliat in memoriul justificativ transmis citre ADR SV
finalizarea proiectului ,,Reabilitarea Complexului
Oltenia anexat, existE riscul
Muzeul Regiunii Po4ilor de Fier Ei valorificarea lui ca produs turistic" sd nu fie posibild
in temenul stabilit datorita faptului ca solutia tehnici de la ,,Piciorul Podului lui Traian"
nu poate fi pus6 in practicA, fiind necesari o anallzi suplimentari care sd identifice
solutiile optime av6nd in vedere situafia existenta, motiv pentru care, prin prezenta,
solicitdm renunlarea la obiectul de patrimoniu ,,Piciorul Podului lui Traian" gi finalizarea
acestuia independent de perioada de derulare a proiectului. TotodatA, mention6m cd

ca

Agenlia pentru Dezvoltare Regionald

SV Oltenia, prin

cu

numirul
9768/02.08.201 8, ne-a solicitat transmiterea Hotdr6rii Consiliului Judelean prin care se
aprobd diminuarea obiectivului proiectului cu obiectul de patrimoniu ,,Piciorul Podului
lui Traian". FaF de cele prezentate mai sus, propunem spre dezbatere 9i aprobarea
plenului Consiliului Judetean prezentul proiect de hotdrAre.

adresa

S-a supus la vot proiectul de hotarare Si s-a aprobat cu 24 de voturi pentru, domnul
consilier Constantinescu Teodor Constantin nu a participat la vot.

PRE$EDINTE,

SECRETA&

av. Georgescu Aladin Gigi

jr. Mednyanszky $tefan Ladislau

Adoptat in qedin(a din data de

cu
2

voturi.

