CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei ordinare a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 28 aprilie 2017
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mehedinţi din 28 aprilie 2017 a fost
convocată prin Dispoziţia nr. 246 din 24.04.2017. La şedinţa ordinară a Consiliului
judeţean Mehedinţi din data de 28 aprilie 2017 au participat 25 de consilieri din totalul de
31 de consilieri în funcţie. Au întârziat: Goșa Marian și Tomoescu Ion Alin. Au lipsit:
Nanciu Renatta Antoaneta, Nicolicioiu Sorin Cristian, Prajea Manuela Suzy, Uriște 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 Șocîte Silvia - director adjunct Direcția juridică, resurse umane, d-l
Badea Emanoil - director Direcția publică comunitară de evidență a persoanelor, d-na
Chircu Doinița - manager Muzeul regiunii Porților de Fier.
Au mai participat presa şi televiziunile locale.
Domnul preşedinte Georgescu Aladin:
Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Județean. Prin dispoziţia nr.
246/24.04.2017 am convocat Consiliul judeţean Mehedinţi în şedinţă ordinară astăzi, 28
aprilie 2017, orele 1300. Înainte de a prezenta ordinea de zi, vă supun spre aprobare
procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 31 martie 2017. Cine este pentru?
Mulțumesc, cu unanimitate (25 de voturi) a fost aprobat procesul verbal. Vă rog să fiți de
acord cu suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:
- Raportul de audit financiar din data de 31.05.2016 emis de Curtea de Conturi a
României, Camera de Conturi Mehedinți
- Decizia nr. 110/29.06.2016 emisă de către directorul Camerei de Conturi
Mehedinți.
S-a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu materialele prezentate și s-a aprobat
cu unanimitate, adică 25 de voturi.
În aceste condiții ordinea de zi cuprinde următoarele materiale:
1.Proiect de hotărâre privind modificarea taxelor pentru eliberarea avizelor de către
Direcția Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Publice
Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Mehedinți, pentru anul 2017.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, a Organigramei și a
Statului de funcții ale Muzeului Regiunii Porțile de Fier, începând cu data de 01.05.2017.
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale
Direcției Administrarea Geoparcului „Platoul Mehedinți”, începând cu 01.05.2017.
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea și 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 funcționare/capital, precum și pentru susținerea
programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanțare
locală pe unități administrativ-teritoriale în anul 2017.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului, a listei de
investiții și a listei de investiții cu obiective finanțate prin POR pentru anul 2017.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul „Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Mehedinți”.
8. Proiect de hotărâre privind demolarea construcției „Imobil Hinova” situat pe
raza comunei Hinova, clădire care aparține domeniului privat al Județului Mehedinți.
9. Raportul de audit financiar din data de 31.05.2016 emis de Curtea de Conturi a
României, Camera de Conturi Mehedinți
10. Decizia nr. 110/29.06.2016 emisă de către directorul Camerei de Conturi
Mehedinți.
11. Diverse (nu se dezbat proiecte de hotărâri).
S-a supus la vot ordinea de zi și s-a aprobat cu unanimitate, adică 25 de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
taxelor pentru eliberarea avizelor de către Direcția Administrarea Geoparcului
Platoul Mehedinți.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan:
Ținând cont de Raportul nr. 4160 din 21.04.2017 al Direcției Economice și Nota
de fundamentare a Direcției Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți prin care se
propune modificarea taxelor pentru eliberarea avizelor de către Direcția Administrarea
Geoparcului Platoul Mehedinți. Prin Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.
129/2013 au fost aprobate taxele pentru eliberarea avizelor de către Direcția
Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți. Potrivit prevederilor Ordinului
Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 865/2014 privind modificarea unor
acte care stabilesc taxe și tarife în domeniul protecției mediului și Planului de
Management al Geoparcului Platoul Mehedinți aprobat prin Ordinul Ministrului
Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1198/2016 sumele provenite din încasarea taxelor de
avizare se fac venit la bugetul instituției pentru realizarea obiectivelor din planul de
management. Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem Plenului Consiliului
Județean aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea taxelor pentru eliberarea
avizelor de către Direcția Geoparcului Platoul Mehedinți. Țin să menționez că nu s-au
modificat taxele, au fost numai diferențiate, iar singurul lucru pe care există modificare
sunt avizele pentru partidă produse principalele accidentale I, la 3 lei metru cub și avizul
pentru partidă produse secundare accidentale II la 2 lei metru cub.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Avizul Comisiei juridice?
Domnul consilier Dumitrescu Doru:
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Favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Avizul Comisiei economice?
Domnul consilier Zamfir Emanoil:
Comisa economică a avizat favorabil cu următorul amendament. Pentru a veni în
sprijinul agenților economici pentru stimularea lor în ceea ce privește activitățile de
exploatare a masei lemnoase, propunem modificarea unor avize după cum urmează:
avizul pentru partidă produse principalele accidentale I, de la 3 lei la 2,5 metru cub și
avizul pentru partidă produse secundare accidentale II, de la 2 la 1,5 lei metru cub.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Amendamentul vine de la comisia economică sau de la dumneavoastră, ca și
consilier? De la comisia economică a fost pe proiectul inițial.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan:
Pe avizul inițial este avizul favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Deci, avem avizul de comisia economică pe proiectul inițial și amendamentul vine
de la dumneavoastră în calitate de consilier.
Comisia de urbanism, Comisia servicii și comerț și Comisia dezvoltare regională
au avizat favorabil.
Domnul consilier Drăghici Adrian:
Rog să se consemneze că nu particip la vot.
S-a supus la vot amendamentul și s-a aprobat cu 23 de voturi pentru, o abținere Nicolicea Alin Tiberiu, iar domnul consilier Drăghici Adrian nu a participat la vot.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu amendamentul formulat și s-a aprobat
cu 24 de voturi pentru, domnul consilier Drăghici Adrian nu a participat la vot.
A venit domnul consilier Tomoescu Ion Alin.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
Statului de funcții al Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a
Persoanelor Mehedinți, pentru anul 2017.
Doamna Șocîte Silvia:
În cadrul aparatului de specialitate al Direcției Publice Comunitare Județene de
Evidență a Persoanelor Mehedinți un salariat în regim contractual ce ocupa funcția de
inspector de specialitate gradul II, a susținut și promovat examenul în gradul imediat
superior la îndeplinirea cumulativă a condițiilor stabilite de legea 53 și 286/2011. În baza
raportului final „ADMIS” în gradul următor, Consiliul Județean modifică postul în care
urmează să fie numit prin dispoziția directorului direcției în noua funcție pentru care a
susținut și promovat examenul.
Comisia juridică și Comisia economică au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 26 de
voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
numărului de posturi, a Organigramei și a Statului de funcții ale Muzeului Regiunii
Porțile de Fier, începând cu data de 01.05.2017.
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Doamna Șocîte Silvia:
În baza contractului de finanțare nr. 615/24.12.2009 încheiat de Consiliul Județean
în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Consiliul Județean și-a asumat
ca la Muzeul Regiunii Porților de Fier să suplimenteze numărul de posturi cu 20,
etapizat. În prima parte a înființat trei posturi la solicitările șefilor de secții în funcție de
necesitate pentru fiecare direcție și acum suplimentează din nou cu încă 10 posturi din
cele 20, tot la solicitările șefilor de secții. Au referatele atașate la material. Această
suplimentare impune creșterea numărului de posturi de la 60 cât au fost aprobate până
acum, la 70 de posturi, și ca temei juridic pot să facă acest lucru prin Ordonanța de
Urgență nr. 41/2015 care spune că acolo unde unitatea administrativ teritorială a
implementat proiecte din fonduri externe nerambursabile, care au fost prevăzut ca
indicatori de sustenabilitate, pot suplimenta un număr de posturi cu posturile asumate din
proiect.
Doamna consilier Firu Stela:
Care sunt pe perioadă determinată?
Doamna Șocîte Silvia:
Nu, sunt pe perioadă nedeterminată.
Doamna consilier Firu Stela:
Și după ce se termină proiectele?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Scopul proiectului a fost acela să crească numărul de vizitatori. În aceste condiții,
mai ales că am construit și acel centru multifuncțional, s-a descoperit și amfiteatrul,
crește numărul turiștilor, crește și numărul persoanelor care deservesc aceste activități.
Asta este logica. Este o obligație, de fapt, asumată prin proiect ca de altfel la toate
proiectele.
Doamna Șocîte Silvia:
Așa cum a fost la Cujmir când s-a mărit capacitate centrului cu 19 paturi.
Doamna consilier Firu Stela:
Problema este să crească numărul de vizitatori ca să poată să crească încasările.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Asta ne dorim.
Comisia juridică, Comisia economică și Comisia învățământ, cultură, sănătate au
avizat favorabil.
Domnul consilier Constantinescu Teodor:
Să se consemneze că eu nu particip la vot.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 25 de voturi pentru,
domnul consilier Constantinescu Teodor Constantin nu a participat la vot.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Administrarea Geoparcului
„Platoul Mehedinți”, începând cu 01.05.2017.
Doamna Șocîte Silvia:
Singura modificare propusă de această direcție - Direcția Administrarea
Geoparcului Platoul Mehedinți, modificarea structurii organizatorice a fost propusă în
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sensul că Compartimentul Financiar, Administrativ se reorganizează în Serviciul
Financiar Contabil, Resurse Umane, Administrativ, încadrându-se în același număr de
posturi. Nu se suplimentează cu nimic, doar că se reorganizează din compartiment în
serviciu.
Comisia juridică, Comisia economică și Comisia dezvoltare regională au avizat
favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 26 de
voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea și
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
funcționare/capital, precum și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și
a proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanțare locală pe unități
administrativ-teritoriale în anul 2017.
Doamna Vijulie Loredana:
Primăria Dumbrava solicită realocarea sumei de 76 mii lei de la obiectivul de
investiții „Reabilitare școală primară sat Albulești, comuna Dumbrava” la obiectivul
„Studii de fezabilitate, DALI, studii topo, studii geo la obiectivele de dezvoltare locală”.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia învățământ, cultură, sănătate,
Comisia de urbanism, Comisia servicii și comerț, Comisia pentru agricultură și Comisia
dezvoltare regională au avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Vă rog să-mi permiteți un amendament. Pe ultima sută de metri a mai venit o
solicitare de la o primărie tot în sensul de a muta banii de la un obiectiv la altul, și anume
Primăria Grozești, prin adresa 1402 din 21.04.2017 solicită diminuarea sumei alocată
pentru obiectivul de investiții „Împrejmuire bază sportivă Grozești” cu 50 mii lei, și
redistribuirea acesteia după cum urmează: „Împrejmuire bază sportivă Cîrceni” 27 mii
lei, „Construcție magazie lemne Cîrceni” 7 mii lei, „Reabilitare și modernizare centrală
termică Primăria Grozești” 16 mii lei.
S-a supus la vot amendamentul și s-a aprobat cu unanimitate, adică 26 de voturi.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu amendamentul formulat și s-a aprobat
cu unanimitate, adică 26 de voturi.
A venit domnul consilier Goșa Marian.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului propriu al județului, a listei de investiții și a listei de investiții cu obiective
finanțate prin POR pentru anul 2017.
Doamna Vijulie Loredana:
S-au încasat donații și sponsorizări în sumă de 16 mii lei pentru Direcția de
asistență socială și protecția copilului. Se modifică lista de investiții a județului prin
suplimentarea cu 50 mii lei pentru obiectivul „Expertiză rețea IT”; se suplimentează cu
suma de 15,47 mii lei de la drumul strategic, este o sumă rămasă restantă din 2016.
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Comisia juridică, Comisia economică, Comisia învățământ, cultură, sănătate,
Comisia de urbanism, Comisia servicii și comerț, Comisia pentru agricultură și Comisia
dezvoltare regională au avizat favorabil.
Doamna consilier Firu Stela:
Vreau să ne spuneți ce înseamnă expertiză IT, pentru care va trebui să plătească
Consiliul Județean 50 mii lei?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Este o sumă maximă, sunt convins că ne vom încadra într-o sumă mai mică. Ideea
este că avem o rețea care are o vechime de peste 10 ani și mereu avem probleme.
Doamna consilier Firu Stela:
Înseamnă și toate primăriile?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Nu. Numai rețeaua din această clădire, să fie expertizată de o firmă specializată și
să ne spună ce e de făcut: o îmbunătățim, facem alta nouă. Nu avem personal pe așa ceva,
nu ne pricepem, avem nevoie de expertizare.
Doamna consilier Firu Stela:
Eu știu că nu vă pricepeți, dar întreb pe colegii mei dacă vreunul știe sau se
pricepe, cât ar putea să dureze o expertizare, o lună, două, cinci?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Noi sperăm să expertizăm într-o săptămână, două, maxim o lună, pentru că trebuie
să și refacem această rețea.
Doamna consilier Firu Stela:
Sincer vă spun, nu mă pricep la asta, nu-mi dau seama dacă prețul este mare sau
mic, tocmai de asta am întrebat cât durează, cât muncește ca ore.
Domnul consilier Nicolicea Alin:
Nu e vorba pe ore, vorbim de oameni calificați și super calificați, doar vorbim de
domeniul IT, și exact cum zicea și domnul președinte vorbim de o rețea veche, și dacă
până acum vorbeam de o conexiune de 10 MB, acuma vorbim de o conexiune spre
exemplu și de a intra pe wireless.
Doamna consilier Firu Stela:
Este o expertiză, nu se apucă să o și facă. Adică doar constată dacă este veche,
mare, mică.
Domnul consilier Nicolicea Alin:
Viteza de transfer.
Doamna consilier Firu Stela:
Bine. Am întrebat ca să ne lămurim.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan:
Este o constatare și o recomandare.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 27 de
voturi.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
cotizației anuale la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubritate Mehedinți”.
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Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Mehedinți are ca scop
înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și
gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competență a unităților
administrativ teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de
investiții publice zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării
sistemelor de utilități publice aferente serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a
acestuia. În conformitate cu prevederile art. 6 din Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubritate Mehedinți potrivit cărora patrimoniul asociației se
compune în primul rând din contribuțiile în bani ale membrilor fondatori care trebuie să
asigure funcționarea asociației, precum și cu prevederile art. 12, alin. 1 din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,
și art. 35, alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare, asociațiile de dezvoltare intercomunitară se finanțează prin
contribuții din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale membre, precum și
din alte surse, în condițiile legii. Având în vedere necesitățile financiare pentru
implementarea în bune condiții a proiectului „Managementul integrat al deșeurilor în
județul Mehedinți”, precum și prevederile art. 6, art. 7 și art. 11 din Statutul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Mehedinți, propunem aprobarea
proiectului de hotărâre privind cotizația anuală din partea Consiliului Județean Mehedinți
la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Mehedinți.
Comisia juridică, Comisia economică și Comisia dezvoltare regională au avizat
favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 27 de
voturi.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind demolarea
construcției „Imobil Hinova” situat pe raza comunei Hinova, clădire care aparține
domeniului privat al Județului Mehedinți.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Ținând cont de referatele întocmite de Serviciul financiar cu semnătura comisiilor
de evaluare cu privire la imobilul menționat și măsurile stabilite de către Comisia centrală
de inventariere anuală constituită în scopul verificării situațiilor faptice și a stării fizice a
construcției aflată în domeniul privat al județului Mehedinți și completată cu adresele
doamnei Hodină Valeria înregistrate la Consiliul Județean, imobilul în cauză prezintă o
stare avansată de degradare datorită infiltrațiilor de apă, practic subsolul acesteia este
permanent inundat, aflându-se sub cota Dunării, șarpanta distrusă parțial cu infiltrații și
dislocări în structura de rezistență, grinzi și căpriori din lemn în stare avansată de
putrezire, prezintă un real pericol de accidente pentru copiii care se joacă în zonă, un
factor accentuat de poluare a mediului. Având în vedere că sunt întrunite condițiile legale
pentru soluționarea acesteia, potrivit dispozițiilor din Codul civil privind proprietatea, vă
supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind demolarea imobilului
Hinova, situat pe raza comunei Hinova.
Comisia juridică, Comisia economică și Comisia de urbanism au avizat favorabil.
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Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 27 de
voturi.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
La 9 și 10 avem Raportul de audit financiar din data de 31.05.2016 emis de Curtea
de Conturi a României, Camera de Conturi Mehedinți și Decizia nr. 110/29.06.2016
emisă de către directorul Camerei de Conturi Mehedinți.
Vă mulțumesc pentru participare.
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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