CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei ordinare a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 28 iulie 2017
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mehedinţi din 28 iulie 2017 a fost
convocată prin Dispoziţia nr. 378 din 24.07.2017. La şedinţa ordinară a Consiliului
judeţean Mehedinţi din data de 28 iulie 2017 au participat 24 de consilieri de la începutul
ședinței, din totalul de 31 de consilieri în funcţie. A întârziat domnul consilier Nicolicea
Alin Tiberiu. Au lipsit domnii consilieri: Baboniu Nastasia Sanda, Drăghici Adrian,
Dumitrache Claudiu, Nanciu Antoaneta Renatta, Prajea Suzy Manuela, Ungureanu
Octavian.
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, dnul Crețescu Constantin - 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 din data de 28
iulie 2017. Prin dispoziţia nr. 378/24.07.2017 am convocat Consiliul judeţean Mehedinţi
în şedinţă ordinară astăzi, 28 iulie 2017, orele 1200. Înainte de a vă prezenta ordinea de zi,
vă supun spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 29 iunie 2017.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc, cu unanimitate (24 de voturi) a fost
aprobat procesul verbal. Vă rog să fiți de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu
următoarele materiale:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienților corespunzători salariului de
bază la gradația zero al funcției, gradului/treptei profesionale pentru funcțiile publice și
funcțiile de natură contractuală, între nivelul minim și nivelul maxim, a criteriilor de
performanță și a fișei de evaluare individuală a personalului din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Mehedinți și al serviciilor publice din subordinea
acestuia
- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCJ 56/30.05.2017
privind darea în folosință gratuită, Casei Județene de Pensii Mehedinți a unor spații
medicale din Ambulatoriul de Specialitate, strada Serpentina Roșiori, nr. 1 Drobeta Turnu
Severin.
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Cine este de acord cu suplimentarea ordinii de zi? Împotrivă? Abțineri?
Mulțumesc, cu unanimitate (24 de voturi) s-a aprobat suplimentarea ordinii de zi.
În aceste condiții, ordinea de zi a ședinței de astăzi cuprinde următoarele proiecte
de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei maxime lunare de care
beneficiază consilierii judeţeni pentru participarea la numărul maxim de şedinţe ale
Consiliului Judeţean Mehedinţi.
2. Proiect de hotărâre privind participarea la cursurile de pregătire, formare si
perfecţionare a consilierilor judeţeni ai Consiliului Judeţean Mehedinţi.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare din HCJ
nr.58/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care formează patrimoniul public al
judeţului Mehedinţi cu suprafaţa rezultată din măsurători pentru DJ 670.
4. Proiect de hotărâre privind eliberarea Licențelor de traseu pentru transportul de
persoane prin curse regulate speciale.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean
de Urgenţă Drobeta Turnu Severin, începând cu data de 01 august 2017.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Mehedinţi.
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare
suportate de Consiliul Județean Mehedinți, pentru centrele de zi din unitățile
administrativ - teritoriale ale județului pe anul 2017.
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, a listei de
investiții a județului, a listei de investiții cu obiective finanțate prin POR și a listei de
investiții din venituri proprii pentru anul 2017.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de monitorizare pe semestrul I
2017, a situației copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor părăsiți pentru care nu s-a
stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a cazurilor de copii care au fost supuși
riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare, reîntorși în familie.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienților corespunzători salariului
de bază la gradația zero al funcției, gradului/treptei profesionale pentru funcțiile publice
și funcțiile de natură contractuală, între nivelul minim și nivelul maxim, a criteriilor de
performanță și a fișei de evaluare individuală a personalului din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Mehedinți și al serviciilor publice din subordinea
acestuia.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCJ 56/30.05.2017
privind darea în folosință gratuită, Casei Județene de Pensii Mehedinți a unor spații
medicale din Ambulatoriul de Specialitate, strada Serpentina Roșiori, nr. 1 Drobeta Turnu
Severin.
12. Diverse (nu se dezbat proiecte de hotărâri).
S-a supus la vot ordinea de zi și s-a aprobat cu unanimitate, adică 24 de voturi.

2

Se trece la primul punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea
indemnizaţiei maxime lunare de care beneficiază consilierii judeţeni pentru
participarea la numărul maxim de şedinţe ale Consiliului Judeţean Mehedinţi.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Pentru participarea la lucrările consiliului județean și ale comisiilor de specialitate
ale acestuia, consilierii au dreptul la o indemnizație de ședință conform art. 34, alin. 2 din
Legea nr. 393/2004 coroborat cu art. 94, alin. 1 din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mehedinți. În art. 40 din Legea cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se precizează că „prin derogare
de la prevederile art. 34, alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu
modificările și completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021,
indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la
numărul maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a președintelui
consiliului județean”. Având în vedere cele menționate, supunem plenului consiliului
județean spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației
maxime lunare de care beneficiază consilierii județeni pentru participarea la numărul
maxim de ședințe de 10% din indemnizația lunară a președintelui consiliului județean.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia învățământ, cultură, sănătate,
Comisia dezvoltare regională, Comisia de urbanism, Comisia de servicii și comerț,
Comisia pentru agricultură au avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Aș vrea să propun un amendament cu privire la aceste proiect, pentru a respecta
întru totul textul de lege de la art. 40, în sensul că noi inițial am trecut în proiectul de
hotărâre că indemnizația maximă lunară este în cuantum de 10% din indemnizația lunară
a președintelui. În lege se folosește sintagma „este de până la 10%”. Și vă propun acest
amendament în sensul că în loc să avem „în cuantum de” să folosim sintagma „este de
până la”.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Se taie „de până la” și trecem maxim. Pentru că poți să vii și cu mai puțin.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
În lege așa este sintagma: pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de
până la 10%.
Este de până la, pentru că se stabilește ulterior până la cât, chiar 7, 5,4,3,2%.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Eu văd lucrurile în felul următor: în Legea 153 este o derogare de la Legea
393/2004 unde știți foarte bine cum se stabilea indemnizația. Se plătea o ședință ordinară
și maxim două ședințe de comisii. În momentul de față, pentru perioada 1 iulie 2017 - 31
decembrie 2021 indemnizația se va stabili de până la 10%, adică cuantumul maxim care
este de 10%, este aproape 1200 lei.
Doamna consilier Firu Stela:
Că se stabilește înainte, nu asta e problema, dar să fie corect.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
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Ideea este în felul următor: noi vom avea cel puțin pe lună o ședință ordinară și
două de comisii. Dacă avem trei ședințe, înseamnă că avem 3,33% pentru fiecare ședință.
Dacă ai și o ședință de îndată te raportezi la 4 ședințe.
Domnul consilier Dumitrescu Doru:
Dar nu poți să depășești, și rămâne tot atât, chiar dacă sunt 4 ședințe.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Noi acum trebuie să stabilim cum este cel mai legal și cel mai corect. Problema
este că dacă folosim sintagma „de până la”, asta înseamnă de la 1 la 10.
Domnul vicepreședinte Negru Ionică:
Da, pentru că dacă nu participi la numărul maxim de ședințe, poți să te încadrezi
până la 10%.
Doamna consilier Firu Stela:
Nu este chiar ok ca noi să stabilim de până la 10%. Că cei care nu participă nu își
vor primi indemnizația, este absolut corect, dar ideea în sine de a spune în proiectul de
hotărâre „de până la”...
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Asta este sintagma folosită în lege.
Domnul consilier Zamfir Emanoil:
Părerea mea este că trebuie să mai facem o ședință în care să aprobăm un proiect
de hotărâre care să spună că este de 10%.
Doamna Șocîte Silvia:
Dacă îmi permiteți. Legiuitorul nu a stabilit imperativ, a lăsat așa cum sunt și
sporurile, de până la. Acum puneți în aplicare și stabiliți imperativ procentul, deoarece
este o greșeală acolo de cuantum, nu e cuantum - cuantum înseamnă sumă, aici putem să
corectăm. Noi stabilim acum procentul maxim de 10%, dar pentru numărul maxim de
ședințe. Dacă nu vine decât la o ședință ordinară, primește așa cum ați zis dumneavoastră:
câte ședințe sunt în luna respectivă se împarte procentul.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Atunci corectăm doar în felul următor: scoatem „cuantum” și lăsăm „este de 10%”.
Și plata se face în funcție de numărul de ședințe. Înlocuim sintagma „în cuantum de” cu
sintagma „este de 10%”.
S-a supus la vot amendamentul și s-a aprobat cu unanimitate, adică 24 de voturi.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu amendamentul respectiv și s-a aprobat
cu unanimitate, adică 24 de voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind participarea la
cursurile de pregătire, formare si perfecţionare a consilierilor judeţeni ai Consiliului
Judeţean Mehedinţi.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Potrivit prevederilor Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu
modificările și completările ulterioare, aleșii locali au îndatorirea de a-și perfecționa
pregătirea în domeniul administrației publice locale, urmând cursuri de pregătire, formare
și perfecționare organizate în acest scop de instituțiile abilitate. În conformitate cu art. 41,
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alin. 1 din același act normativ, aleșii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire,
formare și perfecționare profesională organizate de instituții specializate, în decursul
mandatului, conform hotărârii consiliului local sau județean. De asemenea, participarea
ca aceste forme de perfecționare este necesară având în vedere și modificările intervenite
în legislația specifică domeniului administrație publică locală. Față de cele prezentate,
propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind participarea consilierilor județeni la
cursurile de pregătire, formare și perfecționare profesională, în anul 2017.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia învățământ, cultură, sănătate,
Comisia dezvoltare regionala, Comisia de urbanism, Comisia servicii și comerț, Comisia
pentru agricultură au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 24 de
voturi
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
elementelor de identificare din HCJ nr. 58/1999 privind însuşirea inventarului
bunurilor care formează patrimoniul public al judeţului Mehedinţi cu suprafaţa
rezultată din măsurători pentru DJ 670.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Domeniul public al județului Mehedinți este inventariat în baza Legii nr. 213/1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu completările și modificările
ulterioare, și a fost însușit prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 58/1999 și atestat prin
H.G. nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mehedinți, precum și
al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mehedinți, la poziția 90 fiind înscris
drumul județean DJ 670 care urmează să fie intabulat în Cartea funciară. Consiliul
Județean Mehedinți intenționează să reabiliteze tronsonul Malovăț - Șiroca prin accesarea
fondurilor structurale pe Programul Interreg V-A România - Bulgaria 2014-2020. Ținând
cont de prevederile din Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, la art. 83 (1) se prevede că
documentația cadastrală de prima înscriere conține calculul analitic al suprafețelor și
memoriul tehnic, și de faptul că măsurătorile cadastrale au fost elaborate, iar Consiliul
Județean Mehedinți intenționează să depună la OCPI documentația cadastrală pentru
prima înscriere în cartea funciară. Având în vedere că sunt întrunite condițiile legale
pentru soluționarea acesteia, potrivit dispozițiilor din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu completările și modificările
ulterioare, propunem spre dezbatere și aprobare un proiect de hotărâre privind
completarea și modificarea elementelor de identificare din HCJ nr. 58/1999 privind
însuşirea inventarului bunurilor care formează patrimoniul public al judeţului Mehedinţi,
cu suprafaţa rezultată din măsurători pentru DJ 670. Până acum drumurile erau
înregistrate pe lungime kilometrică, acuma se înregistrează pe suprafață desfășurată.
Comisia juridică,Comisia economică,Comisia urbanism au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 24 de
voturi.
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Se trece la punctul 4 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 de beneficiari, doi operatori de transport au depus
dosarele pentru obținerea licențelor de transport prin curse regulate speciale. Autoritatea
de autorizare consideră că sunt îndeplinite condițiile privind eliberarea licențelor, având
în vedere și avizul favorabil dat de ARR Mehedinți, rog consiliul județean ca în baza art.
31 din Legea nr. 92/2007 să aprobe eliberarea acestor licențe.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia servicii și comerț, Comisia de
urbanism au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 24 de
voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin,
începând cu data de 01 august 2017.
Doamna Șocîte Silvia:
Spitalul Județean de Urgență a solicitat modificarea statului de funcții, depunând
anexele corespunzătoare, plus documentele justificative care stau în spatele modificărilor,
în sensul că un număr de 18 salariați au susținut și promovat examenul în treapta sau
gradul profesional imediat superior, și trebuie să le transformăm postul ca să poată să fie
numiți în funcția cu noul grad sau treaptă pentru care au promovat. Așa cum au fost
depuse referatele șefilor de secție, pe anumite secții s-a solicitat modificarea a 3 posturi
vacante de asistent medical în registrator medical, pe secția de ortopedie postul vacant de
medic primar s-a solicitat transformarea în medic specialist și pe secția de pediatrie un
psiholog practicant a susținut și promovat examenul de specialist, și în baza atestatului
trebuie să-i recunoaștem gradul și să fie numit în noua funcție de psiholog specialist.
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 24 de
voturi.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mehedinţi.
Doamna Șocîte Silvia:
În cadrul aparatului de specialitate au îndeplinit condițiile de promovare, conform
Legii 188/1999 - Statutul funcționarilor publici și 618 - dezvoltarea carierei profesionale
a funcționarului public, un număr de 5 funcționari publici care dețineau gradul principal
au susținut și promovat în gradul superior, și acum propunem transformarea posturilor
ocupate din principal în superior, pentru a fi numite prin dispoziția președintelui în
funcțiile la gradul superior, pentru care au susținut și promovat examenul.
Comisia juridică, Comisia economică au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 24 de
voturi.
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Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea
cuantumului cheltuielilor de funcționare suportate de Consiliul Județean Mehedinți,
pentru centrele de zi din unitățile administrativ - teritoriale ale județului pe anul
2017.
Doamna Vijulie Loredana:
Au fost primite două solicitări de la Centrul de zi de la Gîrla Mare și Salcia. În
bugetul județului pentru anul 2017 avem prevăzută suma de 100 mii lei, sumă care va fi
repartizată către cele două centre în funcție de numărul de copii. Astfel, La Gîrla Mare
sunt 40 de copii și alocăm 60 mii lei iar la Salcia 23 de copii și alocăm 40 mii lei.
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 24 de
voturi.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al județului, a listei de investiții a județului, a listei de investiții cu
obiective finanțate prin POR și a listei de investiții din venituri proprii pentru anul
2017.
Doamna Vijulie Loredana:
Ministerul Finanțelor a modificat sumele din TVA pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate din trim. IV în trim. III cu suma de 5 mii lei, motiv pentru care trebuie să
rectificăm bugetul județului. Se modifică lista de investiții cu obiective finanțate prin
POR prin alocarea sumei de 11,9 mii lei pentru sustenabilitatea proiectului Cetatea
medievală, proiect finalizat în 2012 și suntem în ultimul an de sustenabilitate. Se
modifică lista de investiții a județului prin introducerea de obiective noi, și anume
„Expertizare și DALI modernizare DJ 671 B Jirov, acea porțiune nemodernizată de 330m
cu suma de 279,3 mii lei. De asemenea, alocăm Spitalului Județean suma de 255 mii lei
pentru achiziționarea a 3 echipamente medicale - electrocauter, ecocardiograf și
electrocardiograf cu șase canale. Se modifică lista de investiții din venituri proprii pentru
Centrul medico-social Cujmir cu 40,87 mii lei pentru achiziționarea unei mașini de spălat
și o instalație pe lemne cu radiatoare de oțel. Tot Centrul medico-social Cujmir a încasat
venituri peste prevederea inițială 17 mii lei pe care dorește să îi folosească pentru titlul 20
„Bunuri și servicii”.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia învățământ, cultură, sănătate,
Comisia dezvoltare regionala, Comisia de urbanism, Comisia servicii și comerț, Comisia
pentru agricultură au avizat favorabil.
Domnul consilier Zamfir Emanoil:
Domnule președinte, dacă îmi permiteți, în calitate de consilier aș avea următorul
amendament, care este în conformitate cu art. 26 din Legea nr. 153 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, prin care ordonatorul principal de credite poate să
acorde premii de excelență în limita a 5% din salariul de bază, fără a depăși anual două
salarii minime pe țară. Din acest punct de vedere, v-aș propune să diminuăm art. 10.01.01
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„Salarii de bază” de la capitolul 51.02. ”Aparat propriu” cu suma de 145 mii lei și să
suplimentăm articolului 10.01.08 „Fond de premiere”, cu aceeași sumă.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Noutatea este introdusă de Legea nr. 153 și constă în faptul că ai posibilitatea ca în
limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază să acorzi premii de excelență după niște
criterii stabilite în lege, dar, în același timp, cuantumul maxim pentru aceste premii care
sunt acordate la un salariat, este strict prevăzut de lege, în sensul că pe parcursul unui an
nu poți să depășești două salarii minime brute pe țară către un salariat, rămânând la
aprecierea noastră dacă plătești odată prima aceasta, de două ori sau o plătești lunar. Sau
niciodată. Avem posibilitatea aceasta să acordăm premiile, drept pentru care supun
votului dumneavoastră acest amendament, fac precizarea că suma propusă de domnul
consilier de 145 mii lei nu depășește 5%, este o sumă aproximativă, pentru că noi în
momentul de față nu știm plafonul maxim al salariilor, vom ști acest plafon abia după ce
vom face evaluarea fiecărui salariat și, prin dispoziție, se stabilește salariul pe care îl va
primi fiecare salariat. Supun votului dumneavoastră acest amendament.
Doamna consilier Firu Stela:
Discuții, vă rog.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Discuții.
Doamna consilier Firu Stela:
Dumneavoastră vreți să suplimentați și să schimbați de la un articol la altul suma
de 145 mii lei propusă de domnul Zamfir. Bănuiesc că nu a calculat-o dumnealui așa
repede, deci știați. De ce nu ați băgat-o din proiectul inițial și vreți amendament?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Pentru că a fost o scăpare a noastră.
Doamna consilier Firu Stela:
A, ok. Deci vreți să aveți bani să premiați pe cei care lucrează în Consiliul
Județean.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Da. Și nu numai. Și la serviciile publice subordonate, pentru că avem 3 servicii
publice subordonate: evidența persoanelor, Geoparcul și DGASPC-ul.
Doamna consilier Firu Stela:
Am înțeles că e legal, dar vreau să știu. Dumneavoastră vreți să premiați niște
angajați care excelează în cursul anului 2017.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Da.
Doamna consilier Firu Stela:
Dacă excelează.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Da.
Domnul consilier Zamfir Emanoil:
Este un fond de premiere care este la dispoziția ordonatorului de credite.
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Doamna Șocîte Silvia:
Și care nu se poate acorda decât cu respectarea criteriilor. Sunt puține persoane
care ar putea să beneficieze.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Sigur că la orice formă de organizare și la orice loc de muncă ar trebui pentru cei
care muncesc mai mult și mai bine să existe un fond de premiere. Nu cred că e nimeni
împotriva unui astfel de demers atâta timp cât evaluarea criteriilor să poată fi făcută
concret, adică să nu fie niște criterii necuantificabile, subiective, care pot dintr-o intenție
bună, și corectă, și legală, să ne trezim...e foarte complicat atunci când oamenii sunt
premiați. Cei mai mulți dintre cei care nu sunt premiați vor crede invariabil că nu merită
același lucru. De aceea evaluarea criteriilor trebuie să fie una măsurabilă, astfel încât să
nu poată da loc interpretărilor subiective vis-a-vis de acordarea acestor premii, chiar dacă
ele sunt plafonate în limita acelor două salarii minime brute. Este în regulă, atâta vreme
cât este aplicat corect. Adică, știu eu, nu poți să faci asta preferențial.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Este corect ce spuneți. Atunci când intervine posibilitatea aceasta de a acorda o
primă unui salariat, este clar că apare și o oarecare doză de subiectivism. Atâta timp cât
criteriile sunt stabilite foarte clar, și vom face în așa fel încât să ne stabilim niște criterii
foarte clare, transparente, să evităm astfel de situații. Pentru că, dacă nu vor fi
transparente, se întâmplă ce spuneați mai devreme. Cel care nu primește prima o să spună
că i s-a acordat lui x sau lui y ...
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Numai puțin, îmi cer scuze. Dacă sunt de excelență, să fie într-adevăr de excelență.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
O să plecăm și ne raportăm numai la criteriile stabilite de lege.
Doamna consilier Firu Stela:
Domnule președinte, o să fim de acord cu amendamentul, dar aș vrea să vă întreb putem în decembrie sau în ianuarie să întrebăm ce s-a întâmplat și cui ați dat acei bani,
pentru că a muncit sau pe ce criterii, sau din ce motive?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Bine-nțeles.
Doamna consilier Firu Stela:
Ok.
Doamna Șocîte Silvia:
Vor fi acordate, oricum, pe bază de dispoziție, de către o comisie constituită. Nu
poate fi subiectivism, pentru că vor fi comisii din 5-7 membri.
Doamna consilier Firu Stela:
Dar după aceea nu vor mai fi trecute prin consiliu, și eu voiam să știu dacă și noi
putem să vă întrebăm și dumneavoastră să ne spuneți dacă x a primit un salariu și ce
lucruri extraordinare a făcut.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
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Evident că la interpelarea oricărui consilier județean, avem obligația să vă
prezentăm o astfel de situație.
S-a supus la vot amendamentul propus și a fost aprobat cu unanimitate, adică 24
de voturi.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu amendamentul respectiv și s-a aprobat
cu unanimitate, adică 24 de voturi.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
raportului de monitorizare pe semestrul I 2017, a situației copiilor părăsiți în
unitățile sanitare, copiilor părăsiți pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor
în risc social și a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în
unitățile sanitare, reîntorși în familie.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
După cum facem în fiecare semestru, vă prezint acest raport. Raportul îl aveți în
integralitatea lui, dar o să vă prezint câteva cazuri demne de semnalat. În semestrul I
2017 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți a fost
sesizată de 7 cazuri cu privire la copii supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare,
reîntorși în familie, în acest sens acordându-se de către direcție informare, consiliere și sau întocmit adrese de monitorizare către primăriile de domiciliu și către medicii de
familie. În urma analizelor, Comisia pentru protecția copilului Mehedinți a identificat
localitățile în care există cazurile de gravide în risc social și copiii care au fost supuși
riscului de a fi părăsiți în unități sanitare, reîntorși în familie, și anume: Drobeta Turnu
Severin, comuna Gruia, comuna Tîmna, comuna Devesel. Specialiștii Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți și comunitatea locală monitorizează
aceste familii și copiii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unități sanitare, prin
intermediul vizitelor la domiciliu și luarea în evidență a gravidelor în primul semestru de
sarcină. În semestrul I 2017, specialiștii centrului pentru monitorizare au monitorizat un
număr de 3 gravide aflate în situație de risc social, acestea beneficiind de sprijin și
asistență în vederea prevenirii abandonului sau părăsirii copiilor în maternități, din care
două gravide sunt monitorizate și se află la domiciliu și o gravidă a fost monitorizată timp
de două luni, ulterior a suferit un avort spontan. În semestrul I 2017 Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți a fost sesizată de către Spitalul
Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin - Secția Neonatologie de 3 cazuri de copii
părăsiți în unitățile sanitare, părinții motivând că nu au condiții de creștere, îngrijire și
educare corespunzătoare. La aceste cazuri, prin dispoziția Directorului executiv al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți, le-a fost
instituită măsura de plasament în regim de urgență la asistenți maternali profesioniști.
Comisia juridică, Comisia învățământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
A venit domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu.
Doamna consilier Firu Stela:
Domnule președinte, nu mai există nimeni în Direcția de Asistență Socială să fi
venit să-și prezinte raportul?
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
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Raportul nu este al direcției, este făcut în colaborare cu direcția, și este al Comisiei
pentru protecția copilului.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 25 de
voturi.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
coeficienților corespunzători salariului de bază la gradația zero al funcției,
gradului/treptei profesionale pentru funcțiile publice și funcțiile de natură
contractuală, între nivelul minim și nivelul maxim, a criteriilor de performanță și a
fișei de evaluare individuală a personalului din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Mehedinți și al serviciilor publice din subordinea acestuia.
Doamna Șocîte Silvia:
Prin Legea nr. 153 privind salarizarea personalului din instituții publice, pentru
administrația publică și instituții subordonate nu au fost aprobate grile de salarizare și
coeficienți, ci au fost aprobate, conform art. 8, secțiunea 3 și 4 doar nomenclatoare care
conțin ierarhia funcțiilor atât pentru funcțiile publice cât și pentru funcțiile contractuale
pentru aparatele de specialitate ale consiliilor județene și primarilor, și subordonatele
acestora. La nivelul subordonatelor Consiliului Județean Mehedinți, această aplicabilitate
este numai asupra aparatului propriu al DGASPC, întrucât centrele au grilă de salarizare
în Legea 153, la fel și centrele de asistență medico-socială, Direcția Publică Comunitară
Județeană de Evidență a Persoanelor, unde sunt și funcționari publici și contractuali la fel
ca și în aparatul propriu al DGASPC, și Direcția Administrarea Geoparcului Platoul
Mehedinți unde sunt doar funcții de natură contractuală. În schimb, pe lângă
nomenclatoarele cu ierarhia funcțiilor, au fost stabilite prin lege și limita minimă și
maximă între care se poate aproba acest coeficient, limita maximă fiind valoarea
coeficientului indemnizației vicepreședintelui și la comune al viceprimarului, iar limita
minimă fiind valoarea salariului mediu brut pe țară aflat în plată la valoarea de 1450 lei.
Noi, când am stabilit acești coeficienți am pornit descrescător de la nivelul
vicepreședintelui, am căutat să avem în vedere să nu scădem salariile, să le menținem la
nivelul salariilor în plată, și cu o creștere care rezultă atât de la coeficientul de bază de la
gradația zero precum și din faptul că acum, așa cum se spune în lege, gradațiile și
procentele la gradații pentru sporul de vechime se aplică succesiv, și atunci se crește cu
2,5% - de la 22,5% la gradația 5 la 24,5%. Știți că peste 20 de ani vom avea 25%, cu
vechea lege se diminuase la 22,5%, acuma se revine la același procent de 25% pentru o
vechime de peste 20 de ani, adică la nivelul gradației 5, și din acordarea procentului
pentru sporul de condiții vătămătoare care până acum era 10% și se aplica la salariul
tarifar pe care l-a avut persoana la 31 decembrie 2009, iar acum se aplică un procent de
15% la salariul de bază, adică salariul de bază care conține inclusiv procentul pentru
sporul de vechime.
Comisia juridică, Comisia economică,Comisia învățământ, cultură, sănătate,
Comisia dezvoltare regionala, Comisia de urbanism, Comisia servicii și comerț, Comisia
pentru agricultură au avizat favorabil.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
11

Pentru doamna director. Ați spus mai înainte că la stabilirea indicatorilor ați căutat
să nu scădeți salariile. Exista posibilitatea să fie scăzute?
Doamna Șocîte Silvia:
Exista posibilitatea să fie scăzute, având în vedere și ținând cont de nivelul minim,
fixat la valoarea salariului minim brut pe țară de 1450 lei. Limita minimă este valoarea
salariului minim brut pe țară de 1450 lei și limita maximă este indemnizația
vicepreședintelui, adică coeficientul 8. 1450 ar fi coeficientul 1, dacă ar fi să îl asimilăm
cu un coeficient, și maximul e 8. Un singur salariu a scăzut și este al secretarului.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Deci folosirea bazei este 1450 a fost una care ar fi putut pune în pericol rămânerea
salariului la nivelul la care a fost în plată.
Doamna Șocîte Silvia:
Nu la nivelul la care a rămas în plată. În administrația publică nu mai există la
momentul acesta salariu minim, în administrație nu mai este limita salariului minim brut
pe țară de 1450, ci este la nivelul de 1553.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Și concret, creșterile de la cât la cât s-au realizat?
Doamna Șocîte Silvia:
Creșterile au fost aplicate proporțional și unitar, s-a aplicat de sus până jos aceeași
creștere unitară, undeva până la 20%.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Care ar fi procentul minim și cel maxim?
Doamna Șocîte Silvia:
Procentul stabilit pe fiecare funcție în parte este de 20%. Am avut grijă să fie
unitar. Pentru că nu puteam să creștem neunitar că nu se respecta ierarhia funcțiilor, adică
nu puteam să mă duc cu un consilier asistent să îi dau mai mult decât celui superior, care
are o vechime și o experiență.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Un alt aspect. Noi astăzi stabilim criteriile după care vom face o evaluare
individuală a fiecărui salariat, în limita a 25 de puncte, în funcție de fișa de evaluare pe
care o aprobăm astăzi, astfel încât creșterea salariului unui salariat poate să difere în
funcție de punctajul pe care îl va obține. Că dacă obține 5 puncte îi crește un pic salariul,
dacă obține maximul de 25 de puncte salariul crește mai mult. De asta nu ne hazardăm
acum să spunem că a crescut salariul la toată lumea cu 25, sau 30%, sau cu 40%, pentru
că nu știm. În zilele următoare, în baza hotărârii pe care noi o adoptăm astăzi, vom face
evaluarea fiecărui salariat. În ansamblu, vor fi creșteri salariale.
Doamna Șocîte Silvia:
La limita minimă intră ceea ce are la momentul acesta. Sub el nu se duce nimeni.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Cu câteva excepții: personalul de la cabinetul președintelui și domnul secretar.
Doamna Șocîte Silvia:
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Funcțiile de la cabinetul președintelui sunt de director și consilier, dar spune
legiuitorul că salarizarea se va face la nivelul gradului IA pentru studii superioare și
treapta IA pentru studii medii, cel aplicat în cadrul aparatului.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 25 de
voturi.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea și
completarea HCJ 56/30.05.2017 privind darea în folosință gratuită, Casei Județene
de Pensii Mehedinți a unor spații medicale din Ambulatoriul de Specialitate, strada
Serpentina Roșiori, nr. 1 Drobeta Turnu Severin.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
După cum știți, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 56/30.05.2017 am dat în
folosință gratuită Casei Județene de Pensii, spații medicale în cadrul Policlinicii. Ulterior,
aceștia au mai venit și au solicitat două camere unite între ele, ca sală de așteptare, pe
care le acordăm de această dată. Aceasta este diferența față de hotărârea nr. 56, le mai
dăm camerele 32 și 34 din anexă.
Comisia juridică, Comisia economică,Comisia învățământ, cultură, sănătate,
Comisia dezvoltare regionala, Comisia de urbanism, Comisia servicii și comerț, Comisia
pentru agricultură au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 25 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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