CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei ordinare a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 31august 2017
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mehedinţi din 31 august 2017 a fost
convocată prin Dispoziţia nr. 542 din 25.08.2017. La şedinţa ordinară a Consiliului
judeţean Mehedinţi din data de 31august 2017 au participat 29 de consilieri de la
începutul ședinței, din totalul de 31 de consilieri în funcţie. A întârziat domnul consilier
Săceanu Constantin. A lipsit domnul consilier Iordache Ion.
Din partea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean au participat: domnul
secretar Mednyanszky Ştefan Ladislau, doamna Vijulie Loredana - director Direcţia
Economică, doamna Șocîte Silvia - director adjunct Direcția juridică, resurse umane,
doamna Drăghia Daniela - director Direcția Tehnică, Investiții, Dezvoltare Teritorială, dnul Suru Viorel - Compartimentul autorizare și monitorizare activitate transport.
Au mai participat presa şi televiziunile locale.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului județean Mehedinți din
data de 31 august 2017. Prin Dispoziţia nr. 542 din 25.08.2017 am convocat Consiliul
judeţean Mehedinţi în şedinţă ordinară astăzi, 31.08.2017, orele 1400. Înainte de a
prezenta ordinea de zi, vă supun spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 28 iulie 2017 și procesele verbale ale ședințelor de îndată din data de 22 august
2017 și 29 august 2017.
S-a supus la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28 iulie 2017 și s-a
aprobat cu unanimitate de voturi, adică 29.
S-a supus la vot procesul verbal al ședinței de îndată din data de 22 august 2017 și
s-a aprobat cu unanimitate de voturi, adică 29.
S-a supus la vot procesul verbal al ședinței de îndată din data de 29 august 2017 și
s-a aprobat cu unanimitate de voturi, adică 29.
Vă rog să fiți de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Actul
Constitutiv și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubritate Mehedinți, precum și mandatarea domnului
Mihăilescu Florin Dan, împuternicitul Consiliului Județean Mehedinți în Adunarea
Generală a A.D.I.S Mehedinți.
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- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți
nr. 36/2016 privind reorganizarea Centrului de Asistență Medico - Socială Bîcleș în
Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență Medico - Socială pentru Persoane Vârstnice
cu Dizabilități Bîcleș, aprobarea organigramei și a statului de funcții.
S-a supus la vot suplimentarea ordinii de zi și s-a aprobat cu unanimitate de voturi,
adică 29.
În aceste condiții, ordinea de zi a şedinţei de astăzi cuprinde:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Mehedinți nr. 6/31.01.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului județean nr. 87/G/31.10.2016 privind validarea nominală a membrilor
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Mehedinți și stabilirea indemnizației
membrilor acesteia.
2. Proiect de hotărâre privind eliberarea Licențelor de traseu pentru transportul de
persoane prin curse regulate speciale.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, a listei de
investiții a județului și a listei de investiții cu obiective finanțate prin POR pentru anul
2017.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea şi realocarea pe obiective a cotei de 20%
din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru achitarea arieratelor
provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare/capital, precum şi pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanţare
locală pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2017.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Actul Constitutiv
și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Salubritate Mehedinți, precum și mandatarea domnului Mihăilescu Florin Dan,
împuternicitul Consiliului Județean Mehedinți în Adunarea Generală a A.D.I.S
Mehedinți.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți
nr. 36/2016 privind reorganizarea Centrului de Asistență Medico - Socială Bîcleș în
Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență Medico - Socială pentru Persoane Vârstnice
cu Dizabilități Bîcleș, aprobarea organigramei și a statului de funcții.
7. Diverse .
S-a supus la vot ordinea de zi și s-a aprobat cu unanimitate de voturi, adică 29.
Trecem la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.
6/31.01.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului județean nr.
87/G/31.10.2016 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de
Ordine Publică a Județului Mehedinți și stabilirea indemnizației membrilor
acesteia.
Domnul secretar Mednyanszky Ştefan Ladislau:
Prin adresa Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți nr. 16161/01.08.2017,
suntem informați că începând cu data de 31.07.2017 domnul comisar șef Dumitru Mirel
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este desemnat la comanda Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, iar prin adresa
nr. 3784/05.04.2017 Instituția Prefectului ne remite adresa Direcției de Poliție Locală nr.
1874/04.04.2017 în vederea luării măsurii de desemnare a membrului de drept din
structura Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mehedinți. Potrivit prevederilor art. 17
alin. 2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române,
autoritatea de ordine publică este constituită din șeful Direcției Generale de Poliție a
municipiului București sau al inspectoratului de poliție județean, un reprezentant al
Corpului Național al Polițiștilor, subprefect, 6 consilieri desemnați de Consiliul General
al Municipiului București, respectiv de consiliul județean, 3 reprezentanți ai comunității
desemnați de primarul general al municipiului București, respectiv de președintele
consiliului județean, șeful Direcției generale de jandarmi a municipiului București sau al
inspectoratului județean, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Municipiului
București sau șeful inspectoratului pentru situații de urgență județean și, după caz, șeful
poliției locale din municipiul reședință de județ. În contextul celor de mai sus, propunem
înlocuirea domnului comisar șef Oprița Romulus cu domnul comisar șef Dumitru Mirel și
validarea acestuia pe perioada exercitării acestui mandat, precum și validarea domnului
Gîrlea Manuel Georgian - director executiv al Direcției de Poliție Locală Drobeta Turnu
Severin, ca membri de drept în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mehedinți, și
stabilirea indemnizației membrilor acesteia.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia învățământ, cultură, sănătate,
Comisia dezvoltare regională, Comisia de urbanism, Comisia servicii si comerț, Comisia
pentru agricultură au avizat favorabil.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
O scurtă întrebare, de fapt întrebarea este pentru domnul secretar al județului. Se
cunoaște foarte bine că în momentul de față odată cu renumirea chiar și de drept a unor
membri în ATOP, întrebarea este simplă, la votul acesta, consilierii județeni care sunt
membri în ATOP pot intra într-o stare de incompatibilitate?
Domnul secretar Mednyanszky Ştefan Ladislau:
Nu, pentru că nu votează pentru dânșii, nu votează în nume propriu, în nume
personal.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind eliberarea
Licențelor de traseu pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale.
Domnul Suru Viorel:
Operatorii de transport Naframa Com SRL, Gîndac Constantin Gabriel, SC
Aergens SRL, SC Nik Butura SRL, SC Cervio SRL au depus la Consiliul Județean cereri
pentru obținerea Licențelor de traseu pentru transportul de persoane prin curse regulate
speciale pe următoarele rute: Hotărani – Drobeta Turnu Severin; Eșelnița – Orșova;
Bahna – Orșova; Jirov – Strehaia; Butoiești – Strehaia; Balotești – Drobeta Turnu Severin
și Drobeta Turnu Severin – Vlădaia. Licențele de traseu pentru cursele speciale se
eliberează în baza hotărârii autorității administrației locale sau județene. Față de cele
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expuse, propunem inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării
Licențelor de traseu pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale
operatorilor de transport care și-au depus cererile.
Comisia juridică, Comisia de urbanism, Comisia servicii si comerț au avizat
favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29
voturi.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al județului, a listei de investiții a județului și a listei de investiții
cu obiective finanțate prin POR pentru anul 2017.
Doamna Vijulie Loredana:
Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică Mehedinți a suplimentat lista
de investiții a județului cu suma de 998 mii lei pentru achiziționarea de aparatură
medicală. După cum știm, Consiliul Județean contribuie cu 10% pentru achiziționarea
acestor aparaturii, adică 110,5 mii lei. Prin referatul de necesitate Direcția Tehnică
solicită suma de 52 mii lei pentru finalizarea lucrărilor la acoperișul de la Serviciul
Județean de Ambulanță. Ministerul Dezvoltării, în urma unui control la un proiect
finalizat în 2003 de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a
constatat corecții financiare, motiv pentru care vom modifica lista de investiții prin
diminuarea obiectivului – Centru de îngrijire si asistență Pătulele - cu suma de 52 mii lei
și vom suplimenta lista de investiții din POR cu obiectivul – Construire și dotare Centru
de zi pentru copilul cu autism, reabilitare și modernizare Centru de plasament pentru
copilul cu dizabilități, cu aceeași sumă. De asemenea Spitalul Județean Mehedinți și-a
suplimentat valoarea de contract cu Casa de Asigurări de Sănătate cu suma de 592,37 mii
lei, motiv pentru care își modifică bugetul, 41 mii lei pentru titlul 10 – Cheltuieli de
personal iar diferența pentru cheltuieli materiale.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia învățământ, cultură, sănătate,
Comisia dezvoltare regională, Comisia de urbanism, Comisia servicii si comerț,
Comisia pentru agricultură au avizat favorabil.
Domnul vicepreședinte Negru Ionică:
Domnule președinte, dacă îmi dați voie, aș avea de făcut un amendament. Muzeul
Regiunii Porților de Fier solicită realocarea sumei de 150 mii lei de la obiectivul de
investiții – Amenajare peisagistică parc arheologic muzeu – la obiectivul – Reparații și
amenajare artistică Filiala Orșova. Secția muzeală Filiala Orșova va fi amenajată pentru
evenimentele importante cu privire la Centenarul Primului Război Mondial și al Marii
Uniri ce se vor desfășura începând cu anul 2018, motiv pentru care trebuie să fie
inaugurată la data de 01decembrie 2017. Menționăm, de asemenea, că amenajarea acestei
secții este absolut necesară datorită termenelor date de către Ministerul Culturii și
Identității naționale, dar și pentru faptul că este singura instituție culturală de pe raza
municipiului Orșova, pentru populația și elevii din zonă, pentru numărul mare de turiști ai
acestui municipiu și al Clisurii Dunării.
Domnul consilier Constantinescu Teodor:
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Aș vrea să specific că nu voi participa la vot.
S-a supus la vot amendamentul și s-a aprobat cu 28 de voturi pentru. Domnul
consilier Constantinescu Teodor nu a participat la vot.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Am fost de acord cu amendamentul dar aș vrea să specific că nu voi participa la
votul proiectului.
S-a supus la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul formulat și s-a aprobat cu
27 de voturi pentru. Domnii consilieri Constantinescu Teodor și Nicolicea Alin Tiberiu
nu au participat la vot.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea
şi realocarea pe obiective a cotei de 20% din cotele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
funcţionare/capital, precum şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi
a proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanţare locală pe unităţi
administrativ-teritoriale în anul 2017.
Doamna Vijulie Loredana:
Am primit 4 solicitări de la 4 UAT-uri prin care doresc realocări de sume pe
obiective și anume: Consiliul local Vînători, Devesel, Godeanu și Cireșu. Consiliul local
Vînători solicită realocarea sumei de 50 mii lei de la obiectivul de investiții – Renovare
Școală Gimnazială Vînători la obiectivul – Extindere rețea apă și apă uzată comuna
Vînători, de asemenea 50 mii lei de la obiectivul de investiții – Renovare Dispensar
Medical Vînători, la obiectivul – Construcție Dispensar Medical Vînători; Consiliul local
Devesel solicită realocarea sumei de 35 mii lei de la obiectivul de investiții – Extindere,
modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în comuna Devesel la obiectivul –
SF Rețea de canalizare cu stație de epurare ape uzate menajere în localitatea Devesel;
Consiliul Local Godeanu solicită realocarea sumei de 30 mii lei de la Arierate la
efectuarea unor SF și DALI în vederea încheierii unor contracte de finanțare, și Consiliul
local Cireșu solicită realocarea sumei de 7 mii lei de la obiectivul de investiții –
Modernizare drum comunal DC 3 sat Cireșu și drumuri sătești, comuna Cireșu la
obiectivul – Reabilitare Cămin Cultural Bunoaica.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia învățământ, cultură, sănătate,
Comisia dezvoltare regională, Comisia de urbanism, Comisia servicii si comerț,
Comisia pentru agricultură au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Actului Adițional nr. 2 la Actul Constitutiv și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Mehedinți,
precum și mandatarea domnului Mihăilescu Florin Dan, împuternicitul Consiliului
Județean Mehedinți în Adunarea Generală a A.D.I.S Mehedinți.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan:
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Prin Hotărârea nr. 102/II/2012 Consiliul județean Mehedinți a aprobat actul
constitutiv și statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară Mehedinți. Prin prezenta
hotărâre se aprobă Actul Adițional nr. 2 la Actul Constitutiv și aprobarea actului adițional
nr. 2 la Statutul Asociației de Dezvoltare. Consiliul județean Mehedinți prin Hotărârea
nr.23/2015 a împuternicit pe domnul Mihăilescu Florin Dan, să voteze și să semneze în
numele și pe seama instituției documentele generate de Asociație în scopul proiectului.
Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 privind aprobarea actului
constitutiv – cadru și a statutului – cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile de utilități publice, ADIS Mehedinți solicită actualizarea și
aprobarea Actului Constitutiv, prin actul adițional nr. 2, actualizarea și aprobarea
Statutului prin actul adițional nr. 2 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubritate Mehedinți, precum și mandatarea domnului Mihăilescu Florin Dan să voteze
următoarele: descărcarea de gestiune a membrilor consiliului director; situațiile financiare
ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat; cuantumul cotizației pe perioada
mandatului; bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației; alegerea unui membru în
Consiliul Director pe baza propunerilor din partea reprezentanților ADIS; alegerea
membrilor Comisie de Cenzori. Precizăm că următoarele documente fac excepție de la
votul domnului Mihăilescu Florin și vor fi aprobate numai prin hotărâre de consiliul
județean: stabilirea, ajustarea sau modificarea taxelor și tarifelor pentru activitățile
aferente Serviciului de salubrizare; aprobarea listelor de investiții prioritare și planurilor
de finanțare a acestora; aprobarea studiilor de fezabilitate aferente listelor de investiții;
dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după
lichidare; aprobarea primirii de noi membri în asociație, a retragerii și excluderii unor
membri din asociație; aprobarea strategiilor de îmbunătățire și dezvoltare a serviciului,
programelor de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurilor de servicii
existente în prezent, programelor de creare a unor noi infrastructuri și programele de
mediu, realizate de comisia de strategie și avizate de Consiliul Director al Asociației;
aprobarea următoarelor documente schițate și prezentate de comisiile de licitație: studiile
în legătură cu oportunitatea delegării managementului activităților componente ale
Serviciilor în domeniul colectării deșeurilor, transportului și depozitării acestora la
stațiile/punctele de transfer; documentațiile de licitație, inclusiv cerințele de participare și
criteriile de selecție a operatorilor, elaborate pentru contractele de delegare a
managementului serviciilor; numirea membrilor comisiilor de licitație în conformitate cu
regulile prevăzute în Acordul de parteneriat, documentul de poziție, referitoare la
componența acestora, în vederea participării la licitațiile organizate cu scopul finanțării
contractelor de delegare; stabilirea unei politici a tarifelor coerentă la nivelul întregii arii
a proiectului; începând de la data fixării unui tarif unic pentru colectarea deșeurilor,
transportul și depozitarea la punctele/stațiile de transfer, aprobarea acestui tarif în numele
membrilor asociației; aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor
pentru activități, după caz; modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației. De
asemenea se împuternicește domnul Mihăilescu Florin Dan să voteze favorabil aderarea
asociației la Federația de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) cu obiect de activitate
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managementul integrat al deșeurilor. Luând în considerare cele menționate mai sus,
supun plenului consiliului județean spre analiză, dezbatere și aprobare prezentul proiect
de hotărâre.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia dezvoltare regională au avizat
favorabil.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Faptul că am fost convocați cu o jumătate de oră înainte de ședința de plen, pentru
suplimentarea ordinii de zi, ar putea fi un lucru de înțeles, înțelegând că lucrurile s-au
precipitat și a trebuit făcut acest lucru într-un termen atât de scurt, dar atât în corpul
hotărârii cât și în titlu, actele adiționale nr. 2, la statut cât și la actul constitutiv se fac
trimitere pentru ele în anexele nr. 1 și 2. Mai mult decât atât, anexele 1 și 2 fac parte, așa
cum spuneți, din corpul hotărârii din prezenta hotărâre care se zice că ar fi votată.
Materialele pe care le-am primit la ședința de comisie, nici anexa 1 și nici anexa 2 nu au
fost atașate. Cred că orice fel de modificare care ține de legea administrativă presupune
redactarea materială a actului adițional pentru a putea ști într-adevăr ce votăm. Eu știu
sugestia că modificările ar putea fi identificate printr-o colorare mai accentuată a textului,
este irelevant, pentru că nu avem trimitere în corpul hotărârii și în referat că așa s-au
gândit cei care au redactat cu atât mai mult, nu se vede nicio parte îngroșată sau hașurată
prin care să vedem că sunt modificări. Deci, ideea este în felul următor, dacă nu vom
avea și dacă nu vom identifica, acum vreau să vă spun că nu este nicio problemă, nu am
nicio problemă să votez acest lucru dar trebuie să știm ce votăm. Chiar dacă dvs. ne-ați
spune acum că votăm asta, asta și asta, ar trebui să vă credem pe cuvânt, pentru că nu
există cadru formal care să poată să fie din anexă, să facă parte din hotărâre. Eu zic că
așa cum arată hotărârea acum nu poate fi votată, nu numai de noi, de toată lumea. Este o
chestiune care până acum ține de fiecare, nu neapărat de partea de opoziție.
Domnul președinte Georgescu Alaldin:
Domnul secretar, anexele 1 și 2.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan:
Actul constitutiv al Asociației Intercomunitară pentru Salubritate Mehedinți este
considerată anexa 1, este îngroșat partea care se schimbă și este pusă în paralel, în
oglindă, vechea prevedere cu noua prevedere adaptată. V-am arătat și înainte de ședință,
și de asemenea la statutul ADIS Mehedinți același lucru este. Eu înțeleg că prin copiere și
prin multiplicarea documentelor la multe nu se cunosc.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Domnule președinte, întâmplător sau nu avem unii meserii care ne obligă să fim un
pic decenți. Când un act adițional modifică un contract la un statut sau ce vreți dvs.,
trebuie să-l vezi în integralitatea lui, semnat și poți să-ți permiți să faci o actualizare a
întregului act sau a întregului statut. Dar trebuie să știi ce votezi. Acum hai să facem un
exercițiu de imaginație. Haideți să ne spuneți dvs. ce se modifică din statut și ce se
modifică din actul constitutiv.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan:
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În actul constitutiv, după cum aveți depus la dosar, aveți actul constitutiv, aveți
forma inițială care este, se vine colorat după poziția 67 și se spune tot ce se modifică.
Este colorat …„ județul Mehedinți prin Consiliul județean Mehedinți prin dl. Mihăilescu
Florin Dan , cu sediul în Drobeta Turnu Severin nr. 89, reprezentant prin dl. Mihăilescu
Dan, legal împuternicit în acest scop prin H.G.J din 30.03.2013 în locul dl. Pavel
Cristinel”.
Doamna consilier Firu Stela:
Domnul secretar, cred că acum putem consemna în procesul de ședință, care
considerați dvs. că este anexa nr. 1 și care este anexa nr. 2. O consemnăm și vedem.
Spuneți-ne.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan:
Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate
Mehedinți este anexa 1 și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubritate Mehedinți este anexa nr. 2.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Vă rog, la momentul când veți redacta hotărârea pentru când se va semna, să fie
însoțită foarte explicit de anexele 1 și 2, adică unde apare Actul constitutiv sus trebuie să
se scrie Anexa 1 și la Statut să apară Anexa 2. Adică să se înțeleagă foarte clar că Anexa
1 constă în Actul constitutiv și Anexa 2 constă în Statutul Asociației.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Nu are sens. Anexa 1 și Anexa 2 sunt actele adiționale nr. 2 la statut, respectiv
actul adițional nr. 2 la actul constitutiv și trebuie să fie material, să existe. În afară de ce a
zis domnul secretar că se modifică x cu y mai sunt și altele? Că vreau să vă zic că, dacă
insist cu ochelarii îmi dau seama că sunt și alte puncte mai sugestiv așa. Mai sunt și alte
modificări? Vă întreb că nu știu ce votăm, jur, nu știu ce votăm.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Este o actualizare datorată faptului că de-a lungul timpului persoanele care
reprezintă acele UAT-uri au fost înlocuite.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Domnul președinte, mai văd o chestiune ”Forma de gestiune a Serviciului va fi
gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unuia, mai multor contracte de delegare a
gestiunii…”, tra-la-la, tra-la-la - și asta pare să fie modificată. Deci mai sunt și altele.
Trebuie să căutăm. Sunt, dar care sunt?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Domnul consilier, problema este tehnică. La unii dintre colegii noștri nu s-au
imprimat așa cum trebuie documentele. Dar se vede acolo unde se fac modificări, dar așa
a considerat serviciul nostru din consiliului județean că trebuie să întocmească această
documentație.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Domnule președinte, cu toată stima și cu tot dragul, ați intrat exact în logica
greșelii. Nu poate să existe ce votăm și ce modificăm. Nu am nimic să nu votez așa ceva,
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nu știu ce modificăm. De ce ați mai cerut Anexele 1 și 2 dacă vi se par în regulă. De ce
le-ați mai cerut.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Eu am cerut doar să se menționeze foarte clar pe Acutul constitutiv…
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Nu poate să menționeze pentru că trebuie modificată, nu mai este act adițional…
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Nu sunt de acord cu dvs.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Puteți să nu fiți. E dreptul dvs.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Haideți să-l ascultăm pe domnul secretar.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan:
Îmi însușesc criticile, domnule Mărculescu. Va fi pusă în forma în care doriți dvs.,
cu amendamentul că să fie și în forma separată de actul adițional….
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Domnule președinte, nu este dorința mea să fie așa. Nu este ceea ce scrieți în
hotărâre și să știm ce votăm.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Eu înțeleg ce spuneți dvs. și sunt convins că și dvs. ați înțeles de la comisii ceea ce
votați.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Tocmai asta este, nu am înțeles.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Sunt convins că ați înțeles. Este vorba de niște modificări pe care le-au făcut toate
unitățile administrativ – teritoriale.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Eu nu contest. Dar nu știu care sunt ele.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Se văd foarte clar din materiale.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Ok. Propuneți un amendament?
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Nu propun nici un amendament. Sunt două alternative, să amânăm votul ceea ce nu
ne dorim și doi, să așteptăm 10 minute, redactează Actele Adiționale 1 și 2, să le pună în
anexă și vedem care sunt modificările și dăm drumul la vot.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Amânăm atunci pentru următoarea ședință care va fi de îndată sau ordinară. Asta
este.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan:
Luăm pauză 10 minute. O fac în 10 minute.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
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Retrageți-vă și faceți-o și vreau să discutăm după aceea pe marginea acestui
subiect. Cine este vinovat, domnul secretar. Trecem la următorul punct de pe ordine de
zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Mehedinți nr. 36/2016 privind reorganizarea Centrului de Asistență Medico Socială Bîcleș în Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență Medico - Socială
pentru Persoane Vârstnice cu Dizabilități Bîcleș, aprobarea organigramei și a
statului de funcții.
Doamna Silvia Șocîte:
Prin Hotărârea nr. 36 din 2016 a Consiliul județean Mehedinți s-a reorganizat
Centrul de Asistență Medico – Socială Bîcleș în urma controlului efectuat de Camera de
Conturi Mehedinți în anul 2017, luna mai – iunie. S-a constatat că în cadrul acestui
serviciu sunt internate și persoane care nu au dizabilități, în schimb sunt persoane aflate
în nevoi și nu se pot întreține singure și nici nu îndeplinesc o vârstă pentru o persoană
vârstnică - calitatea de persoană vârstnică, motiv pentru care s-a lăsat măsura, în sensul ca
acest centru să poată asigura servicii și altor persoane aflate în nevoi, să schimbe
denumirea din Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență Medico – Socială pentru
Persoane Vârstnice cu Dizabilități în Centrul Rezidențial Medico – Social de Asistență și
Îngrijire Medicală Bîcleș, așa cum este prevăzut la punctul nr. 1 din anexa H.G nr.
867/2015.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia învățământ, cultură, sănătate au
avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
Se trece la punctul Diverse.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
De mai multe ședințe încoace, domnul colonel încearcă să ne vorbească și cred că
este cazul să-l ascultăm până se modifică acest proiect de hotărâre.
Domnul colonel Șerban Victor a specificat faptul că domnul Burețea a trecut în
neființă și a solicitat plenului consiliului județean să se țină un moment de reculegere și
pentru toți înaintașii care s-au jertfit pentru Mehedinți. S-au mai discutat probleme legate
de municipiul Drobeta Turnu Severin.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Problema pe care dvs. încercați s-o ridicați nu este de competența consiliului
județean și nu poate fi discutată la diverse. Vă rog să vă opriți. V-am luat cuvântul.
Doamna consilier Teiș Alina:
Aș vrea să vă spun că probabil este ultima ședință la care particip. Țin să
mulțumesc tuturor votanților PSD, simpatizanților PSD, colegilor mei consilieri județeni.
Țin să vă mulțumesc dvs., domnule președinte, pentru că ați semnat listele unde erau
două femei, o femeie la Camera Deputaților și o femeie la Senat și țin să vă mulțumesc
pentru tot acest timp de 3 luni în care ați susținut ca o femeie social democrată să meargă
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în Parlamentul României. Țin să le mulțumesc celor care mi-au proiectat cariera mea
politică în urmă cu 4 ani. Vă mulțumesc.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Ați lămurit cu proiectul de hotărâre? Mai sunt discuții? Domnul Mărculescu?
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Nu.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
V-ați lămurit acum.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 30 de
voturi.

PREŞEDINTE,

S E C R E T A R,

av. Georgescu Aladin Gigi

jr. Mednyanszky Ştefan Ladislau

Adoptat în şedinţa din data de ____________, cu _______ voturi.
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