CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei de îndată a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 23 martie 2017
Şedinţa de îndată a Consiliului Judeţean Mehedinţi din 23 martie 2017 a fost
convocată prin Dispoziţia nr. 228 din 23.03.2017. La şedinţa de îndată a Consiliului
judeţean Mehedinţi din data de 23 martie 2017 au participat 23 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 Trancă Silvia - director Direcția managementul proiectelor.
Au mai participat presa şi televiziunile locale.
Domnul preşedinte Georgescu Aladin:
Prin dispoziția nr. 228 din 23.03.2017 am convocat Consiliul judeţean Mehedinţi
în şedinţă de îndată astăzi, 23 martie 2017, orele 1200, ședință care are pe ordinea de zi
următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre privind darea acordului în vederea depunerii proiectului
„Calitate și eficiență în administrația Consiliului Județean Mehedinți” în cadrul
Programului POCA 2014-2020, cât și a cofinanțării acestuia.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 91/G/15.11.2016 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și
modernizare drumuri județene, Județul Mehedinți – DJ 562A Gruia (int. DN 56C) –
Rogova (int. DN 56A); DJ 563 (int. DN 56A – Oprișor (int. DJ561A); DJ 561A Oprișor
(int. DJ563) – Bălăcița (int. DJ 606 – Gvardenița – Bîcleș - int. DJ 606A (Plopi); DJ
606A (int. DJ561A – Plopi – Izvorălu ( int. DJ 561A); DJ 561A int. DJ 606A – Tîmna –
int. DN6; DJ607 int. DN 67A (Strehaia) – Grozești – Păsărani - lim. Jud. Gorj)”, necesar
depunerii proiectului investiții „Reabilitare și modernizare drumuri județene, Județul
Mehedinți – DJ 562A Gruia (int. DN 56C) – Rogova (int. DN 56A); DJ 563 (int. DN
56A – Oprișor (int. DJ561A); DJ 561A Oprișor (int. DJ563) – Bălăcița (int. DJ 606 –
Gvardenița – Bîcleș - int. DJ 606A (Plopi); DJ 606A ( int. DJ561A – Plopi – Izvorălu
(int. DJ 561A); DJ 561A int. DJ 606A – Tîmna – int. DN6; DJ607 int. DN 67A
(Strehaia) – Grozești – Păsărani - lim. Jud. Gorj)" spre finanțare în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020.
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3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 92/G/15.11.2016 de
aprobare a Proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de
parteneriat privind „Reabilitare și modernizare drumuri județene, Județul Mehedinți – DJ
562A Gruia (int. DN 56C) – Rogova (int. DN 56A); DJ 563 (int. DN 56A – Oprișor (int.
DJ561A); DJ 561A Oprișor (int. DJ563) – Bălăcița (int. DJ 606 – Gvardenița – Bîcleș int. DJ 606A (Plopi); DJ 606A ( int. DJ561A – Plopi – Izvorălu ( int. DJ 561A); DJ
561A int. DJ 606A – Tîmna – int. DN6; DJ607 int. DN 67A (Strehaia) – Grozești –
Păsărani - lim. Jud. Gorj), Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1.- Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale, Apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1.
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean
Mehedinți nr. 8/G/07.07.2016 privind darea acordului pentru aprobarea și asigurarea
cofinanțării proiectului „Consolidare, reabilitare și restaurare Muzeul de Artă – Drobeta
Turnu Severin”, proiect ce a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020.
Ordinea de zi a fost supusă la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 23 de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind darea
acordului în vederea depunerii proiectului „Calitate și eficiență în administrația
Consiliului Județean Mehedinți” în cadrul Programului POCA 2014-2020, cât și a
cofinanțării acestuia.
Doamna Trancă Silvia:
Consiliul Județean a decis să depună un proiect, al cărui grup țintă va fi Consiliul
Județean, respectiv consilierii și angajați din Consiliul Județean. Valoarea totală a
proiectului este de 624.950,85 lei iar cofinanțarea va fi 12.499,02 lei. Activitățile
proiectului constau în elaborarea și activități de formare în vederea implementării
managementului calității. O altă activitate va fi...dar și vizite transnaționale, să
beneficiem de capacitatea instituțională a instituțiilor care sunt similare celor prezente în
Consiliul Județean.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Două aspecte: ați văzut că acest proiect urmează să fie depus în parteneriat cu
Universitatea din Craiova, iar valoarea contribuției proprii a Consiliului Județean este
modică, de doar 12.000 lei.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Domnule președinte, îmi cer scuze, poate nu am fost eu foarte atent. Am înțeles că
programul acesta POCA se adresează și consilierilor județeni. Aș vrea un punct de
vedere de la secretarul județului cu privire la eventuala posibilitate de incompatibilitate
sau conflicte de interese. Pentru că, în situația în care noi votăm un proiect care ni se
adresează nouă, măcar să fim în cunoștință de cauză.
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Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
De votat nu votați efectiv proiectul, ci doar întocmirea documentelor
premergătoare. Nu e niciun fel de incompatibilitate.
Domnul consilier Iordache Ion:
E doar un acord.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 23 de
voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
Hotărârii nr. 91/G/15.11.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri județene, Județul
Mehedinți – DJ 562A Gruia (int. DN 56C) – Rogova (int. DN 56A); DJ 563 (int. DN
56A – Oprișor (int. DJ561A); DJ 561A Oprișor (int. DJ563) – Bălăcița (int. DJ 606
– Gvardenița – Bîcleș - int. DJ 606A (Plopi); DJ 606A (int. DJ561A – Plopi –
Izvorălu ( int. DJ 561A); DJ 561A int. DJ 606A – Tîmna – int. DN6; DJ607 int. DN
67A (Strehaia) – Grozești – Păsărani - lim. Jud. Gorj)”, necesar depunerii
proiectului investiții „Reabilitare și modernizare drumuri județene, Județul
Mehedinți – DJ 562A Gruia (int. DN 56C) – Rogova (int. DN 56A); DJ 563 (int. DN
56A – Oprișor (int. DJ561A); DJ 561A Oprișor (int. DJ563) – Bălăcița (int. DJ 606
– Gvardenița – Bîcleș - int. DJ 606A (Plopi); DJ 606A ( int. DJ561A – Plopi –
Izvorălu (int. DJ 561A); DJ 561A int. DJ 606A – Tîmna – int. DN6; DJ607 int. DN
67A (Strehaia) – Grozești – Păsărani - lim. Jud. Gorj)" spre finanțare în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020.
Doamna Trancă Silvia:
Având în vedere faptul că s-a primit de la Agenția de Dezvoltare Regională
rezultatul privind valoarea tehnico-financiară și solicitarea să depunem toate
documentele în vederea contractării, și având în vedere și faptul că începând cu 1
ianuarie 2017 s-a modificat cota de TVA, a trebuit să revizuim atât studiul de
fezabilitate, respectiv indicatorii tehnico-economici și valoarea totală a proiectului.
Astfel, valoarea totală a proiectului cu TVA este de 48.197.091,21 euro față de
48.596.780,82 euro. În rest, în material aveți eșalonat valoarea investiției pe cei trei ani,
perioada pe care se propune investiția, respectiv în anul I avem 19.814.047,97 euro, în
anul II 13.209.365,31 euro și în anul III de implementare a investiției 11.007.804,42
euro.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Așa cum sunt convins că o parte dintre dumneavoastră știți, luni am avut vizita în
teren a experților pe această cerere de finanțare depusă pentru drumul strategic.
Concluzia a fost aceea că totul este în regulă, mi s-a comunicat în cursul zilei de ieri
punctajul pe care l-a primit cererea de finanțare, este vorba de 66 de puncte, limita
minimă era de 50 de puncte, ca atare proiectul nostru este eligibil, și după ce vom
modifica ținând cont de TVA 19%, după ce vom modifica indicatorii tehnico-economici,
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urmează să depunem și restul documentelor pe care ni le-au cerut acum și sperăm ca în
câteva săptămâni să și contractăm. Greșesc doamna director?
Doamna Trancă Silvia:
Nu. Ne-am propus ca până în data de 1 aprilie, dar nu chiar 1 aprilie, să depunem
toate documentele în vederea contractării.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 23 de
voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
Hotărârii nr. 92/G/15.11.2016 de aprobare a Proiectului și a cheltuielilor legate de
proiect și de aprobare a acordului de parteneriat privind „Reabilitare și
modernizare drumuri județene, Județul Mehedinți – DJ 562A Gruia (int. DN 56C)
– Rogova (int. DN 56A); DJ 563 (int. DN 56A – Oprișor (int. DJ561A); DJ 561A
Oprișor (int. DJ563) – Bălăcița (int. DJ 606 – Gvardenița – Bîcleș - int. DJ 606A
(Plopi); DJ 606A ( int. DJ561A – Plopi – Izvorălu ( int. DJ 561A); DJ 561A int. DJ
606A – Tîmna – int. DN6; DJ607 int. DN 67A (Strehaia) – Grozești – Păsărani lim. Jud. Gorj), Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1.- Stimularea mobilității regionale
prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale, Apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Motivarea este cam aceeași.
Doamna Trancă Silvia:
Da. Având în vedere și celelalte cheltuieli eligibile, respectiv studiul de
fezabilitate, auditul de siguranță rutieră, precum și proiectul tehnic, respectiv asistența
tehnică pe perioada implementării, suma totală a proiectului este de 213.792.063,66 lei,
iar contribuția Consiliului Județean este de 6.435.902,24 lei. Trebuie să facem mențiunea
că acordul de parteneriat nu se modifică.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Deci, ca să fim foarte clari, valoarea înscrisă în cererea de finanțare s-a redus la
48.197.091,21 euro. Din această valoare fonduri europene vor fi 47.143.981 euro iar
contribuția noastră proprie constând în cota de cofinanțare de 2% se ridică la valoarea de
1.452.800 euro.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 23 de
voturi.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea
modificării Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 8/G/07.07.2016 privind
darea acordului pentru aprobarea și asigurarea cofinanțării proiectului
„Consolidare, reabilitare și restaurare Muzeul de Artă – Drobeta Turnu Severin”,
proiect ce a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020.
Doamna Trancă Silvia:
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În urma rectificării cotei de TVA, valoarea totală eligibilă și conținând și o mică
parte neeligibilă este de 9.581.677,95 lei, din care contribuția noastră este de 263.646,41
lei. Ar trebui să menționez că niciunul din cele două proiecte nu a avut nicio tăiere la
buget.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Trebuie să spune că acest modificări le facem ca urmare a reducerii TVA-ului dar
și ca urmare a vizitei în teren de acum o săptămână unde, de asemenea, a fost totul în
regulă și am primit punctajul care ne permite să primim și banii pentru reabilitarea
Muzeului de Artă.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 22 de voturi pentru,
domnul consilier Constantinescu Teodor Constantin 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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