CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei ordinare a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 28 februarie 2017
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mehedinţi din 28 februarie 2017 a fost
convocată prin Dispoziţia nr. 179 din 23.02.2017. La şedinţa ordinară a Consiliului
judeţean Mehedinţi din data de 28 februarie 2017 au participat 28 de consilieri din totalul
de 31 de consilieri în funcţie de la începutul ședinței. Au lipsit: Baboniu Nastasia Sanda,
Firu Stela și Nicolicea Tiberiu 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,
Dezvoltare Durabilă, Turism, doamna Șocîte Silvia - director adjunct Direcția juridică,
resurse umane, doamna Drăghia Daniela - director Direcția tehnică, domnul Crețescu
Constantin - Compartimentul autorizare și monitorizare activitate transport.
Au mai participat presa şi televiziunile locale.
Domnul preşedinte Georgescu Aladin:
Bună ziua și bineți ați venit la ședința ordinară pe luna februarie a acestui an. Prin
dispoziția nr. 179 din 23.02.2017 am convocat Consiliul judeţean Mehedinţi în şedinţă
ordinară astăzi, 28 februarie 2017, orele 1400. Înainte de a vă prezenta ordinea de zi vă
supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din 31 ianuarie 2017. Cine este
pentru? Mulțumesc, cu unanimitate (28 de voturi) a fost aprobat.
Ordinea de zi a ședinței de azi cuprinde următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 18/G/29.07.2016 privind
modificarea și completarea comisiei de validare a Consiliului Județean Mehedinți.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții publice al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți.
3. Proiect de hotărâre de modificare și completare a HCJ nr. 64/30.06.2016 privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Mehedinți pentru perioada 2014-2020.
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetelor din venituri proprii ale
instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul
local și a listei de investiții din venituri proprii pentru aceste instituții pe anul 2017.
5. Proiect de hotărâre privind eliberarea Licențelor de traseu pentru transportul de
persoane prin curse regulate speciale.
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate, operatorului de transport
rutier care a adjudecat traseul cod 065, la Licitația electronică din 20.02.2017.
7. Raport de activitate al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți pe anul
2016.
8. Plan strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mehedinți pe anul
2017.
9. Raport privind eficiența structurilor de ordine publică din județul Mehedinți în
anul 2016.
10. Diverse (nu se dezbat proiecte de hotărâri).
S-a supus la vot ordinea de zi și s-a aprobat cu unanimitate (28 de voturi).
Se trece la primul punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru completarea
Hotărârii nr. 18/G/29.07.2016 privind modificarea și completarea comisiei de
validare a Consiliului Județean Mehedinți.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Prin Hotărârea nr. 1/G/24.06.2016, domnul consilier județean Bălănescu
Alexandru a fost ales membru în comisia de validare a Consiliului Județean Mehedinți. În
urma alegerilor parlamentare din 11.12.2016, domnul Bălănescu Alexandru a fost ales în
Parlamentul României, și prin Hotărârea nr.112/G/22.12.2016, Consiliul Județean
Mehedinți a luat act de demisie și a declarat vacant mandatul de consilier județean.
Ținând cont și de prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, actualizată, care la art. 90 raportat la art.31 alin. 2 stipulează următoarele:
„pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membri lor, pe
întreaga durată a mandatului o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri aleși”.
Având în vedere cele menționate mai sus, propunem spre analiză, dezbatere și aprobare
proiectul de hotărâre privind completarea componenței nominale a comisiei de validare a
Consiliului Județean Mehedinți.
Comisia juridică a avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Vă rog să-mi permiteți să-l propun, în locul domnului Bălănescu, în comisia de
validare, pe domnul Mură Cristian. Este vorba de vot deschis, așa cum a menționat
domnul secretar.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu propunerea făcută și s-a aprobat cu 27
de voturi pentru, domnul consilier Mură Cristian nu a participat la vot.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
statului de funcții publice al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Mehedinți.
Doamna Șocîte Silvia:
În cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului un funcționar public cu clasa I, adică cu studii superioare, și-a efectuat perioada
de stagiu care la funcționari publici de clasa I este echivalent un an. În urma obținerii
calificativului corespunzător este promovat în gradul de asistent și trebuie modificat
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statul de funcții pentru a fi numit prin dispoziție de către directorul în noua funcție pentru
care a obținut calificativul corespunzător.
Comisia juridică, Comisia economică și Comisia învățământ, cultură, sănătate au
avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 28 de
voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre de modificare și
completare a HCJ nr. 64/30.06.2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a
județului Mehedinți pentru perioada 2014-2020.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
În luna decembrie a anului 2016 a apărut Hotărârea Guvernului nr. 926 pentru
completarea anexei nr. 1 la H.G. 1016/2001 privind acordarea statutului de stațiune
balneară și balneoclimatică pentru unele localități și areale care dispun de factori naturali
de cură. Comuna Bala este menționată la poziția 222. Având în vedere potențialul
turistic balnear și de agrement foarte mare al comunei Bala din județul Mehedinți, cu
privire la Stațiunea balneoclimatică de interes local, Primăria comunei Bala a făcut
demersuri necesare de cuprindere în Strategia de Dezvoltare a județului Mehedinți a
obiectivului ”Dezvoltarea Potențialului Turistico – Balneare din județul Mehedinți prin
îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii turistice balneare din localitatea Bala”,
constând în realizarea unui parteneriat care să ducă la valorificarea și intensificarea
activităților din domeniul turismului la nivelul Unității administrativ teritoriale Bala și a
județului Mehedinți. Acest obiectiv este de o importanță foarte mare în dezvoltarea socioeconomică a Unității administrativ teritoriale Bala și a județului Mehedinți, putând avea
un impact major asupra turismului promovat în partea de sud-vest a României, pentru
care strategia ar trebui regândită, solicitând completarea strategiei la pag. 173
introducându-se punctul 213 – Dezvoltarea Potențialului Turistico – Balneare din județul
Mehedinți prin îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii turistice balneare din
localitatea Bala.
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.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 28 de
voturi.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea
bugetelor din venituri proprii ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri
proprii și subvenții acordate de la bugetul local și a listei de investiții din venituri
proprii pentru aceste instituții pe anul 2017.
Doamna Vijulie Loredana:
Conform legii finanțelor, bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri
proprii se aprobă prin Hotărâre de Consiliu Județean. La nivelul Consiliului Județean
există 7 subordonate care încasează venituri proprii, astfel propunem spre aprobare
bugetele acestor instituții: Muzeul Regiunii Porților de Fier, Centrul Cultural Nichita
Stănescu, Direcția Publică Comunitară de Evidența Persoanelor Mehedinți, Centrul de
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Asistență medico – socială Cujmir, Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență Medico –
Socială pentru Persoane Vârstnice cu Dizabilități Bâcleș, Spitalul Județean și Direcția
Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți.
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 consilier Constantinescu Teodor:
Domnule președinte, doresc să se consemneze că eu nu particip la vot la acest
punct.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Vă rog să consemnați că domnul consilier Constantinescu nu participă la vot.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 27 de voturi pentru,
domnul consilier Constantinescu Teodor Constantin nu a participat la vot.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind eliberarea
Licențelor de traseu pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale.
Domnul Crețescu Constantin:
În baza contractelor încheiate cu beneficiarii, trei operatori de transport au depus
cererile pentru obținerea licențelor de traseu pentru transportul de persoane prin curse
regulate speciale. În urma analizei dosarelor s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile
legale pentru eliberarea acestor licențe. Având în vedere și avizele favorabile date de
către A.R.R. Mehedinți, vă rugăm ca în baza dispozițiilor Legii nr. 92/2007 să aprobați
eliberarea acestor licențe.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia servicii și comerț și Comisia de
urbanism au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 28 de
voturi.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin
curse regulate, operatorului de transport rutier care a adjudecat traseul cod 065, la
Licitația electronică din 20.02.2017.
Domnul Crețescu Constantin:
În data de 20.02.2017 Consiliul Județean Mehedinți a scos la licitație 10 trasee. În
urma licitației un singur traseu pe ruta Drobeta Turnu Severin - Breznița Ocol – Jidoștița,
a fost câștigat de către un operator din județul Ialomița. Conform prevederii Legii nr.
92/2007 eliberarea de licențe se face cu aprobarea Consiliului Județean.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia servicii și comerț și Comisia de
urbanism au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 28 de
voturi.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Punctul 7 cuprinde raportul meu de activitate pe anul 2016. Este postat pe portalul
Consiliului Județean, are vreo 250 de pagini, nu cred că este cazul să stăm să-l citim.
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Punctul 8: Plan strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Mehedinți pe anul 2017.
Domnul consilier Dumitrescu Doru:
V-aș ruga să inversăm puțin, să prezentăm întâi Raportul privind eficiența
structurilor de ordine publică din județul Mehedinți în anul 2016. Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică este un organism independent, cu rol consultativ, fără personalitate
juridică, care s-a constituit și funcționează pe lângă Consiliul Județean Mehedinți, și care
își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea
Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul
asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc.
Scopul
Autorității Teritoriale de Ordine Publică este să asigure, prin activitatea sa, reprezentarea
și promovarea intereselor comunității în scopul asigurării unui climat de siguranță și
securitate publică. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mehedinți are în
componență: 6 consilieri județeni; 3 reprezentanți ai comunității; subprefectul județului;
un reprezentant al Corpului Național al Polițiștilor; șeful Inspectoratului de Poliție al
județului Mehedinți, Șeful Inspectoratului Județean de Jandarmi; șeful Inspectoratului
pentru situații de urgență Mehedinți. În cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Mehedinți funcționează trei comisii. Având în vedere situația politică actuală din țara
noastră, una extrem de fierbinte, considerăm că problema ordinii publice și a siguranței
cetățeanului constituie preocupări majore care condiționează, însăși, buna funcționare a
instituțiilor statului. Asistăm la o tendință de escaladare a fenomenului infracțional, a
riscurilor și amenințărilor la ordinea și securitatea publică, fapt ce impune ca rolul
Ministerului Afacerilor Interne, ca pilon de bază al statului de drept, să crească, să se
dezvolte. În continuare, în conformitate cu prevederile art. 18, lit. f din Legea nr.
218/2002, republicată, prezentăm Raportul anual asupra eficienței activităților desfășurate
de structurile de ordine publică din județul Mehedinți în anul 2016. O să le prezint în
sinteză, pentru că vor fi date publicității. Pentru Inspectoratul de Poliție al județului
Mehedinți, o să sar peste obiectivele instituționale stabilite pentru anul 2016, le-am
prezentat la început, o să mă opresc asupra activităților desfășurate și a rezultatelor
obținute. Activitățile preventive au urmărit prioritățile Poliției Române, structurate pe
două programe cadru de prevenire și un proiect local, respectiv: Programul Național de
Prevenire a Delicvenței Juvenile și Victimizării Minorilor; Programul Național de
Prevenire a Infracțiunilor contra Patrimoniului; Proiectul Local de Prevenire a
Accidentelor Rutiere soldate cu morți și răniți grav. Rezultate: infracționalitatea sesizată a
scăzut cu 9,59% (-992 fapte); infracționalitatea sesizată de natură judiciară a scăzut cu
15,08% (-965 fapte); infracționalitatea sesizată de natură economico-financiară a scăzut
cu 13,12% (-170 fapte); infracționalitatea sesizată contra patrimoniului a scăzut cu
15,6%; infracționalitatea de furt sesizat a scăzut cu 18,63% (furt din locuințe: -15,04%,
furt din societăți comerciale: -20%; furt din autovehicule: -29,33%); infracțiunile de
tâlhărie sesizate au scăzut cu 40%; infracționalitatea stradală sesizată s-a menținut la
același nivel, fiind înregistrate 276 fapte; criminalitatea sesizată în mediul rural a scăzut
cu 9,30% (-439 fapte). Greutăți întâmpinate: la 31 decembrie 2016, procentul de
încadrare al personalului era de numai 84,55% din cele 835 funcții prevăzute în statul de
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organizare fiind ocupate 706; la nivelul posturilor de poliție comunale sunt 17 funcții de
șef de post vacante, acum sunt 20. Este o problemă deosebită la nivelul județului cu
ocuparea funcțiilor de șef de post, de asta sunt și multe probleme în mediul rural; sperăm
că vom reuși să găsim soluții. La nivelul inspectoratului există un număr de 241
autovehicule (numai 221 în exploatare), gradul de ocupare a tabelei de înzestrare fiind de
66,3%; pentru achiziționarea pieselor de schimb necesare asigurării mobilității
autovehiculelor din dotare, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a alocat suma de
14950 lei. În continuare, la Cap. IV. sunt stabilite obiective și priorități pentru anul 2017.
Mai avem un capitol Proiecte locale și sume necesare supuse aprobării Consiliului
Județean Mehedinți. Pe bună dreptate Proiect Local de Prevenire și Combatere a
Infracțiunilor Comise cu Violență
- buget estimativ: 11.000 lei; Proiect Local de
Prevenire a Accidentelor Rutiere Grave - buget estimativ: 15.000 lei, Proiect Local de
Prevenire și Combatere a Ilegalităților în Domeniul Forestier - buget estimativ: 1.000 lei.
Buget solicitat Consiliului Județean Mehedinți pentru achiziționarea pieselor de schimb
necesare asigurării mobilității autovehiculelor din dotare: 20.000 lei. La Inspectoratul de
Jandarmi al județului Mehedinți la Cap. I. au fost obiectivele și prioritățile stabilite pentru
anul 2016, la Cap. II. Activitățile desfășurate și rezultatele obținute: au fost executate
1031 misiuni de asigurare a ordinii publice (+603); au fost executate 38 misiuni de
restabilire a ordinii publice (-118); au fost executate 5088 misiuni de menținere a ordinii
publice (+2099) independent și 249 acțiuni în cooperare cu alte instituții; au fost
desfășurate 259 activități de prevenire; a fost asigurată paza și protecția unui număr de 24
obiective; a fost asigurată paza și protecția unui număr de 58 transporturi de valori în
folosul Administrației Județene a Finanțelor Publice, pentru 10 transporturi speciale și
785 transporturi de corespondență clasificată. Rezultate obținute: au fost constatate 183
(+76) fapte de natură penală, independent, și 79 prin activități comune cu poliția; au fost
depistați 109 autori ai unor fapte penale prin activități proprii și 87 prin activități
desfășurate în comun cu poliția; au fost aplicate 2429 sancțiuni contravenționale. La Cap.
III. Obiective și priorități pentru anul 2017 pot fi consultate. Proiecte locale și sume
necesare supuse aprobării Consiliului Județean Mehedinți: pentru realizarea Proiectului
Local de Prevenire și Combatere a Infracțiunilor Comise cu Violență inițiat de I.P.J.
Mehedinți solicită Jandarmeria achiziționarea a 5 camere video, 120 lanterne și două
camere cu termoviziune pentru dotarea individuală a efectivelor care execută misiuni de
ordine publică - buget estimativ: 34.500 lei. Încă odată, asta nu înseamnă că trebuie să și
aprobăm, dar trebuie să luăm în discuție și să vedem cât putem să rezolvăm din aceste
probleme. În continuare Inspectoratul Pentru Situații de Urgență „Drobeta” al județului
Mehedinți, la Cap. I. Obiective instituționale stabilite pentru anul 2016, la II. Activități
desfășurate și rezultate obținute. Au fost desfășurate 287 misiuni de stingere a
incendiilor; 358 misiuni pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată și altele; 3891
cazuri de urgență asistate de S.M.U.R.D.; 121 misiuni pentru asistența persoanelor; 20
intervenții pentru salvarea animalelor din medii ostile vieții; 205 alte situații de urgență;
67 misiuni pentru asigurare-supraveghere măsuri p.s.i.; 194 alte intervenții; 5 misiuni
pentru protecția mediului; 848 activități de recunoaștere în teren; 40 exerciții cu forțe și
mijloace în teren; au fost soluționate 424 cereri pentru obținerea avizelor/autorizației de
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securitate la incendiu sau transport substanțe periculoase; au fost soluționate 129 petiții,
din care 125 pe linia apărării împotriva incendiilor și 4 în domeniul protecției civile; au
fost executate 1423 controale, cu preponderență la localități, instituții și operatori
economici sursă de risc, printre acestea toate unitățile de învățământ. Rezultate obținute:
pe timpul acțiunilor de intervenție au fost salvate 54 persoane, 175 animale și păsări,
precum și importante cantități de bunuri și materiale; pe timpul incendiilor au fost salvate
13 persoane, 160 animale și păsări; timpul mediu de răspuns la incendii a fost de 5 min.
15 sec. în mediul urban și 25 min.36 sec. în mediul rural, înregistrând o scădere de 20
sec. în mediul urban și o creștere de 45 sec. în mediul rural; timpul mediu de răspuns
S.M.U.R.D. a fost de 4 min.12 sec. în mediul urban și 23 min. 18 sec. în mediul rural,
înregistrând o creștere de 4 sec. în mediul urban și o scădere de 7 sec. în mediul rural; în
urma controalelor efectuate au fost constatate 6166 deficiențe pe linia apărării împotriva
incendiilor și 532 deficiențe pe linia protecției civile, fiind aplicate 4614 sancțiuni
contravenționale. La Cap. III. Obiective și priorități pentru anul 2017, la Cap.
IV.
solicită cam mult, eu vă prezint ce au solicitat: sumele necesare dotării Comitetului
Județean pentru Situații de Urgență se estimează la valoarea de 80.010 lei. În cadrul
ședinței ordinare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică din data de 29 decembrie
2016 a fost aprobat Planul Strategic al Autorității Teritoriale pentru anul 2017, cu
capitolele pe care le voi prezenta în continuare.
Planul strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mehedinți pentru anul
2017. La Cap. I sunt prezentate obiectivele naționale prioritare, la Cap. II - Obiective și
Priorități de Interes Local. Pentru Inspectoratul de Poliție al Județului Mehedinți
obiectivul strategic - Asigurarea unui nivel optim de siguranță publică, obiective
generale: Creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea
persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală și siguranţă rutieră; Destructurarea
grupărilor infracţionale; Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare
şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale ale
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mehedinţi. În continuare sunt prezentate prioritățile
de interes local ale poliției. Pentru Inspectoratul de Jandarmi al Județului Mehedinți
obiectivul general - Creșterea performanței structurilor operative în îndeplinirea
misiunilor de ordine și siguranță publică; obiective specifice: Creșterea performanței
acțiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice; Creșterea performanței misiunilor
de menținere a ordinii și siguranței publice; Creșterea performanței activităților de
prevenire și combatere a faptelor antisociale, prin promovarea unei politici coerente în
domeniul prevenirii criminalității; Creșterea capacității operaționale și a performanței
structurilor de intervenție antiteroristă și acțiuni speciale; Analiza informațiilor la nivel
operațional, tactic și strategic potrivit competențelor. Pentru Inspectoratul pentru Situații
de Urgență „Drobeta”: obiectivele generale: Asigurarea securităţii şi siguranţei
cetăţeanului; Asigurarea managementului situaţiilor de urgenţă la nivelul zonei de
competenţă; Creşterea eficienţei activităţilor pentru soluţionarea situaţiilor de urgenţă
prin îmbunătăţirea dotării cu utilaje moderne şi perfecţionarea profesională a cadrelor.
Cap. III - Indicatori minimali de performanță. Deci, prima dată înțeleg că se face, deși
trebuia și până acum făcut, dar s-a a acordat o mai mică atenție; este foarte important ca
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să stabilim indicatorii minimali de performanță pentru fiecare structură, pentru ca la
sfârșitul anului să putem să-i și întrebăm. V-ați propus acești indicatori, analizăm și
vedem. Acum o să pară cam mici acești indicatori de 1% scăderi, dar trebuie avut în
vedere că la un nivel de 3000-4000 de fapte, o scădere de 30-40 în condițiile în care
criminalitatea la nivelul județului Mehedinți a scăzut foarte mult, sunt indicatori de
performanță bine stabiliți. Dar în anii următori vom analiza mai atent când vom stabili
acești indicatori. Pentru Inspectoratul de Poliție al Județului Mehedinți: scăderea
numărului infracțiunilor sesizate de natură judiciară cu 1%; reducerea numărului
infracțiunilor sesizate de furt cu 1%; creșterea numărului infracțiunilor constatate în
flagrant cu 1%; scăderea infracționalității stradale cu 1%; creşterea cu 1% a numărului de
arme și muniții letale și neletale deținute ilegal, depistate; creșterea cu 1% a numărului
faptelor penale stradale constatate în flagrant; reducerea cu 1% a numărului persoanelor
decedate în urma unor accidente de circulație; creșterea cu 5% a numărului acțiunilor
preventive în domeniul rutier; creșterea cu 3% a faptelor penale de evaziune fiscală
sesizate; creşterea cu 1% a numărului sesizărilor privind infracţiunile de contrabandă cu
produse accizabile; creşterea cu 2% a numărului de ţigarete confiscate; creşterea cu 3% a
numărului infracţiunilor de corupție în instituţiile publice sesizate si constatate; scăderea
cu 18% a numărului infracțiunilor sesizate de furt din buzunare, poșete și genți; punerea
în executare a cel puţin 70% din mandatele şi sentinţele penale înregistrate. Pentru
Inspectoratul de Jandarmi al Județului Mehedinți: gestionarea corespunzătoare adunărilor
publice nedeclarate și asigurarea desfășurării acestora în limitele prevăzute de lege;
executarea intervenției pentru restabilirea ordinii publice în limitele prevăzute de lege;
reducerea numărului de incidente înregistrate pe timpul misiunilor raportat la numărul de
misiuni de ordine publică cu 15%; constituirea, dotarea și dispunerea elementelor de
dispozitiv pentru realizarea intervenției în limitele de timp prevăzute de lege și/sau
documentele operative; creșterea numărului acțiunilor preventive cu 5%; creșterea
numărului infracțiunilor stradale constatate în flagrant cu 1%. Pentru Inspectoratul pentru
Situații de Urgență „Drobeta”: scăderea cu 5% a incendiilor produse la operatori
economici și instituții; creșterea cu 90% a timpului executat pentru activități preventive
din totalul timpului de lucru alocat; executarea a cel puțin 95% din controalele
planificate; executarea a cel puțin două acțiuni de informare preventivă pe trimestru,
altele decât cele efectuate prin controale și mass-media; scăderea cu 5% a timpilor de
deplasare la evenimente. Cap. IV - Bugetul și dotarea structurilor de ordine publică,
alocațiile bugetare și nevoile de suplimentare din surse extrabugetare vi le-am mai
prezentat. La poliție sunt prezentate în detaliu, este o situație delicată la posturile de
poliție, situația în care se prezintă este jalnică. Cel mai reprezentativ, și singurul, este cel
de la Dumbrava, este etalon pentru județul Mehedinți.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Mai depinde și de cât de gospodar este șeful de post. Vă mai aduceți aminte de
situația de la Gogoșu cu bălăriile cât clădirea.
Domnul consilier Dumitrescu Doru:
Este adevărat, dar au fost și situații când șefii de post s-au implicat și primarii i-au
ajutat, și ambii au fost trimiși în judecată. Vreau să vă mai informez că am stabilit ca
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modalitate de lucru, pentru a cunoaște exact situația la nivelul fiecărei comune, să
împărțim comunele pe membri ATOP care se vor deplasa și vor lua pulsul la fața locului.
Vor discuta cu consilierii locali, cu primarii, cu lucrătorii de la poliție, și apoi cu
cetățenii. Vor face informări și vom stabili întâlniri pe centre, la care vă vom invita și pe
dumneavoastră, domnule președinte, vom invita și prefectul județului, pe consilierii care
vor să participe, să găsim soluții să rezolvăm problemele într-o cât mai mare măsură. Vă
mulțumesc.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Vă mulțumesc și eu. Dacă nu mai sunt discuții, vă mulțumesc pentru participarea la
ședința ordinară: Vă anunț că săptămâna viitoare cred că vom avea două ședințe de
îndată. Intenționez să vă convoc într-o ședință de îndată luni sau marți, să împărțim cota
de 20% către cele 66 de UAT-uri, fiindcă depind de sumele pe care le alocăm noi ca să-și
adopte și ei bugetele, urmând ca undeva pe 10 sau pe 13 martie să mai avem o ședință de
îndată să adoptăm și noi bugetul județului. Săptămâna viitoare, luni sau marți vom mai
avea pe ordinea de zi și hotărârile prin care aprobăm proiectele pe care vrem să le
depunem pe PNDR.
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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