CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei de îndată a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 13 martie 2017
Şedinţa de îndată a Consiliului Judeţean Mehedinţi din 13 martie 2017 a fost
convocată prin Dispoziţia nr. 213 din 10.03.2017. La şedinţa de îndată a Consiliului
judeţean Mehedinţi din data de 13 martie 2017 au participat 27 de consilieri din totalul
de 31 de consilieri în funcţie de la începutul ședinței. Au lipsit: Bumbaru Lică,
Constantinescu Teodor Constantin, Dumitrache Claudiu, Udriște Iuliu Alin.
Din partea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean au participat: domnul
secretar Mednyanszky Ştefan Ladislau, doamna Cîtu Marcela – şef Serviciu Juridic,
Contencios, Administrație Publică Locală, doamna Vijulie Loredana - director Direcţia
Economică, doamna Drăghia Daniela - director Direcția tehnică, doamna Trancă Silvia director Direcția managementul proiectelor.
Au mai participat presa şi televiziunile locale.
Domnul preşedinte Georgescu Aladin:
Bună ziua. Bine ați venit la ședința de îndată a Consiliului Județean Mehedinți din
data de 13 martie 2017. Prin dispoziția nr. 213 din 10.03.2017 am convocat Consiliul
judeţean Mehedinţi în şedinţă de îndată astăzi, 13 martie 2017, orele 1400, ședință care
are pe ordinea de zi următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean nr. 89/G/15.11.2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A., a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții
„Reabilitarea și reintroducerea în circuitul public a bazinului de înot din municipiul
Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți”.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului, a listei de
investiții, a listei de investiții cu obiective finanțate prin POR și a listei de investiții cu
obiective finanțate din bugetul creditelor interne pentru anul 2017.
Ordinea de zi s-a supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 27 de voturi.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 89/G/15.11.2016
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A., a amplasamentului și
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitarea
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și reintroducerea în circuitul public a bazinului de înot din municipiul Drobeta
Turnu Severin, județul Mehedinți”.
Doamna Trancă Silvia:
Față de ce a fost aprobat data trecută, la acest moment va trebui să modificăm
suma totală, astfel încât serviciile de lucrări vor fi 324.639 lei fără TVA. Am trecut fără
TVA având în vedere faptul că de la 1 ianuarie s-a modificat procentul de TVA, ca să ne
fie mai simplu și să nu trebuiască și altă dată să modificăm bugetul.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Deci, în data de 3 martie documentația tehnică a fost discutată în CTE-ul
Companiei Naționale de Investiții. S-au făcut mici observații acolo, motiv pentru care sa refăcut devizul general și s-a modificat puțin suma pe care noi trebuie să o punem din
bugetul local. Acesta este motivul pentru care trebuie să modificăm hotărârea dată în
toamna anului trecut.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 27 de
voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului propriu al județului, a listei de investiții, a listei de investiții cu obiective
finanțate prin POR și a listei de investiții cu obiective finanțate din bugetul
creditelor interne pentru anul 2017.
Doamna Vijulie Loredana:
În conformitate cu Legea 6/2017 - legea bugetului de stat, s-a finalizat bugetul
anului 2017 în sumă de 191.124 mii lei. În structura veniturilor, sumele primite de la
bugetul de stat sunt cu mult mai mari decât sumele primite inițial în anul 2016, respectiv:
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate - și aici avem Direcția generală de asistență
socială și protecția copilului, învățământ special, salariile pentru personalul neclerical,
evidența populației, suma primită este 40.604 mii lei, cu 4601 mii lei mai mult decât
inițial în 2016. De asemenea pentru reabilitarea, modernizarea și asfaltarea drumurilor
județene s-a primit suma de 11.178 față de anul 2016 - 8.671 mii lei. Pentru sume din
echilibrare care se pot folosi pentru cheltuieli materiale, personal și de capital s-a primit
suma de 13.012 mii lei, comparativ cu 2016 de 9.511 mii lei. Veniturile sunt structurate
pe capitole bugetare astfel încât să se respecte un echilibru între venituri și cheltuieli. În
anexa nr. 3 - lista de investiții cu obiective din POR avem 4 obiective de investiții care
preconizăm că se vor semna contractele de finanțare în luna aprilie, deoarece pe 15
martie vom avea o vizită de precontractare pentru două dintre obiective, și anume
consolidare, reabilitare și restaurare Muzeul de artă, proiect depus pe POR 2014-2020 și
drumul DJ 607 B Cireșu - Bunoaica depus pe România-Serbia. De asemenea, pe 20
martie vom avea altă vizită de precontractare pentru alte două drumuri județene DJ 607
A Drobeta Turnu Severin - Valea Copcii - Husnicioara - Peri - Prunișor și pentru drumul
strategic depus pe POR 2014-2020. După cum știm, anul trecut am contractat un
împrumut de la Ministerul Finanțelor pentru continuarea lucrărilor la obiectivul
„Reabilitare, modernizare Muzeul Regiunii Porților de Fier”. La sfârșitul anului 2016
suma a rămas neutilizată, este de 9.556,72 mii lei. Astfel propunem spre aprobare lista
cu obiective finanțate din credite interne pe anul 2017. De asemenea, conform art. 57 din
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legea finanțelor, propunem spre aprobare situațiile financiare încheiate la sfârșitul anului
2016.
Domnul consilier Mură Cristian:
Eu nu particip la vot la acest punct.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Vă rog să consemnați că domnul consilier Mură Cristian nu participă la vot la
acest proiect de hotărâre. Dacă mai sunt discuții peste cele purtate anterior, în cadrul
acelor discuții de consultare. Dacă nu, așa cum am constat anterior din consultări, se
impune ca la proiectul inițial de buget pe care noi l-am afișat la sediul Consiliului
Județean în urmă cu 15 zile, să facem câteva amendamente, amendamente pe care eu o
să-mi permit să le citesc și să supunem la vot fiecare amendament în parte, după care să
votăm proiectul de hotărâre. Amendamentul 1: Ministerul Sănătății a prevăzut în anul
2016 suma de 100 mii lei pentru efectuarea unor reparații capitale la Unitatea de Primiri
Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin. Până la
sfârșitul anului 2016 nu s-au cheltuit decât 15 mii lei. Așa cum ne solicită spitalul,
trebuie să prevedem suma de 85 mii lei pentru anul 2017 la capitolul de venit
42.02.16.02 „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale”, motiv pentru care se
impune să facem acest amendament.
Amendamentul a fost supus la vot și s-a aprobat cu 26 de voturi pentru, domnul
consilier Mură Cristian nu a participat la vot.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Amendamentul 2 privește Centrul medico social de la Cujmir, în sensul că după ce
noi am postat pe site-ul consiliului și am afișat la sediul Consiliului Județean proiectul de
buget, acest centru ne-a făcut o solicitare în sensul de a mai aloca încă 400 mii lei pentru
că, așa cum știți și dumneavoastră, acolo s-a implementat cu destule probleme un proiect
din fonduri europene. Deși s-au terminat construcțiile în sine, nu se poate obține avizul
nici de la ISU nici de la DSP și astfel mai trebuie făcute niște lucrări acolo, și pentru
obținerea autorizației de la ISU mai este nevoie de amenajarea centrului, adică lucrări în
valoare de aproximativ 150 mii lei, și alocăm suma aceasta, și pentru a se primi
autorizația de la DSP mai este nevoie de suma de 250 mii lei pentru a face o construcție
anexă. Suma va fi luată de la cap. 84.02 Transporturi, titlul 58 Proiecte, de la mai multe
obiective unde noi inițial alocasem suficienți bani. Mai mult decât atât, Centrul de
Asistență Medico Socială Cujmir trebuie să restituie și suma de 192 mii lei, motiv pentru
care se impune să diminueze cheltuielile materiale cu această sumă.
Amendamentul a fost supus la vot și s-a aprobat cu 26 de voturi pentru, domnul
consilier Mură Cristian nu a participat la vot.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Amendamentul 3: în urmă cu aproximativ trei săptămâni s-a terminat în mod
definitiv un proces purtat între Consiliul Județean și SC ALPHA CONSTRUCT Sistem
SA cu privire la lucrările pe care le-a executat această firmă la vila de la Gura Văii,
lucrări care nu au fost plătite până la această oră, hotărârea este definitivă, motiv pentru
care trebuie să plătim ce s-a executat acolo și se impune să prindem în buget o parte din
această sumă de un milion și jumătate de lei. Diminuăm din „Fondul de rezervă
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bugetară” și majorăm la cap. 51.02 ”Autorități” cu suma de 500 mii lei. Deci o treime so plătim acum.
Amendamentul a fost supus la vot și s-a aprobat cu 26 de voturi pentru, domnul
consilier Mură Cristian nu a participat la vot.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
4. Așa cum am vorbit și la primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi de astăzi,
urmează să predăm către Compania Națională de Investiții bazinul de înot. Cu toate
acestea, noi trebuie să suportăm o parte din cheltuieli în cuantum de 387 mii lei, sumă pe
care noi, în mod normal, trebuia s-o prindem inițial în proiectul de buget, și dintr-o
eroare a noastră, nu a dumneavoastră, nu am prins-o inițial în buget și trebuie s-o
prindem. Motiv pentru care realocăm sume de la alte obiective de investiții; o parte din
sumă provine de la 3 pavilioane exterioare ale Spitalului Județean pentru care nu mai
putem să depunem cereri de finanțare pe POR pentru eficientizarea energetică deoarece,
în urma expertizelor tehnice întocmite cu privire la aceste 3 pavilioane s-a concluzionat
că aceste construcții se încadrează într-o clasă de seismicitate I sau II și nu sunt eligibile
pe POR. Motiv pentru care putem să luăm banii de aici. De asemenea realocăm și de la
drumul DJ 670 Malovăț - Marga și de la vila de la Gura Văii luăm o parte din sumă, și
suplimentăm la acest obiectiv, așa cum spuneam cu suma de 387 mii lei.
Amendamentul a fost supus la vot și s-a aprobat cu 26 de voturi pentru, domnul
consilier Mură Cristian nu a participat la vot.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Amendamentul nr. 5: de asemenea, după ce am depus proiectul de buget, am
primit solicitare de la Inspectoratul Județean de Jandarmi să alocăm suma de 60 mii lei
pentru achiziționarea unei centrale termice cu combustibil solid și manopera de punere
în funcțiune la sediul jandarmeriei din Vînju Mare, și alocăm această sumă. Diminuăm
suma de bani de la obiectivului „DALI Reabilitare/modernizare pentru creşterea
eficienţei energetice a Pavilionului TBC”.
Amendamentul a fost supus la vot și s-a aprobat cu 26 de voturi pentru, domnul
consilier Mură Cristian nu a participat la vot.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Amendamentul 6: Inspectoratul pentru Situații de Urgență solicită diminuarea
cheltuielilor materiale cu suma de 21 mii lei si să majorăm cheltuielile de capital cu
aceiași sumă pentru achiziționarea unui copiator și a unor instalații de aer condiționat.
Practic nu creștem suma, doar mutăm de la un capitol la altul.
Amendamentul a fost supus la vot și s-a aprobat cu 26 de voturi pentru, domnul
consilier Mură Cristian nu a participat la vot.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
7: acest amendament privește situația dotării Muzeului Regiunii Porților de Fier;
noi inițial am întocmit un studiu de fezabilitate pentru dotarea muzeului, l-am depus
pentru a obține finanțare pe programul Interreg V A România - Bulgaria. Într-o primă
etapă a fost aprobat pentru finanțare, apoi din cauza discuțiilor interminabile cu bulgarii
s-a ridicat pragul de la 60 de puncte la 65 de puncte; proiectul nostru a avut 62,5 puncte
și nu ne-am mai încadrat pentru finanțare. Îl vom depune acum pe altă axă de finanțare
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însă trebuie să actualizăm studiul de fezabilitate și avem nevoie de suma de 30 mii lei pe
care o putem lua de la obiectivul „DALI Reabilitare/modernizare pentru creşterea
eficienţei energetice a Pavilionului ORL, Oftalmologie”.
Amendamentul a fost supus la vot și s-a aprobat cu 26 de voturi pentru, domnul
consilier Mură Cristian nu a participat la vot.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Și amendamentul 8 care de fapt îndreaptă o eroare materială. Am cuprins pe lista
de investiții un obiectiv, și anume „Expertizare și DALI Reabilitare/ Modernizare DJ
606A”. Este vorba de drumul de la Balota către Bîcleș, numai că dintr-o eroare am scris
acolo lungimea drumului de 5,15 km iar lungimea exactă până la intersecția cu drumul
care vine de la Gvardenița și traversează Bîcleș și Boceni lungimea totală este de 19,31
km.
Amendamentul a fost supus la vot și s-a aprobat cu 26 de voturi pentru, domnul
consilier Mură Cristian nu a participat la vot.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 26 de voturi pentru,
domnul consilier Mură Cristian nu a participat la vot.

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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