CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei ordinare a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 29 iunie 2017
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mehedinţi din 29 iunie 2017 a fost
convocată prin Dispoziţia nr. 337 din 23.06.2017. La şedinţa ordinară a Consiliului
judeţean Mehedinţi din data de 29 iunie 2017 au participat 26 de consilieri de la începutul
ședinței, din totalul de 31 de consilieri în funcţie. Au întârziat domnii consilieri Nicolicea
Alin Tiberiu, Nicolicioiu Sorin Cristian și Săceanu Constantin. Au lipsit domnii consilieri
Dumitrache Claudiu și 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 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 preşedinte Georgescu Aladin:
Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Județean din data de 29
iunie 2017. Prin dispoziţia nr. 337/23.06.2017 am convocat Consiliul judeţean Mehedinţi
în şedinţă ordinară astăzi, 29 iunie 2017, orele 1300. Înainte de a prezenta ordinea de zi,
vă supun spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 30 mai 2017. Cine
este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc, cu unanimitate (26 de voturi) a fost
aprobat procesul verbal.
A venit domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu.
Vă rog să fiți de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu următorul material: Proiect
de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 50/2017 privind
modificarea statului de funcții al Centrului de Asistență Medico Socială Cujmir. Cine este
pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc, cu unanimitate (27 de voturi) s-a aprobat
suplimentarea ordinii de zi. În aceste condiții, ordinea de zi cuprinde următoarele
materiale:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea Monografiei economicomilitare a județului Mehedinți - ediția 2016, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean
Mehedinți nr. 71/24.05.2016.
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2. 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.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a
cuantumului contribuției lunare de întreținere datorate de asistații din centrele pentru
persoane vârstnice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Mehedinți.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru
fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de
colectare și transport, managementul și operarea facilităților de transfer, tratare mecanobiologică, sortare a deșeurilor municipale în județul Mehedinți, a documentației de
atribuire a contractului de concesiune a serviciilor de operare, întreținere și administrare a
stației de sortare și a stației de tratare mecano-biologică din localitatea Malovăț, județul
Mehedinți, a Regulamentului și a Caietului de sarcini al serviciului de salubrizare a
județului Mehedinți și a concesionării prin licitație publică a serviciilor de operare a
Stației de Tratare Mecano-Biologică și Sortare Malovăț, județul Mehedinți.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate, operatorilor de transport
rutier care a adjudecat traseele la licitația electronică din 12.06.2017.
6. Proiect de hotărâre privind eliberarea Licențelor de traseu pentru transportul de
persoane prin curse regulate speciale.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți.
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, a listei de
investiții a județului și a listei de investiții din venituri proprii pentru anul 2017.
9. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.
50/2017 privind modificarea statului de funcții al Centrului de Asistență Medico Socială
Cujmir.
10. Diverse (nu se dezbat proiecte de hotărâri).
A venit domnul consilier Săceanu Constantin.
S-a supus la vot ordinea de zi și s-a aprobat unanimitate, adică 28 de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
și actualizarea Monografiei economico-militare a județului Mehedinți - ediția 2016,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr. 71/24.05.2016.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Prin Hotărârea CJM nr. 71/2016 a fost aprobată Monografia economico-militară a
județului Mehedinți, ediția 2016. Ținând cont de prevederile art. 4, alin. (1) din HG nr.
1174/2011 unde se stipulează că proiectul monografiei se întocmește o dată la 4 ani, se
actualizează anual, până la sfârșitul semestrului I și se adoptă prin hotărâre a consiliului
județean, respectiv a Consiliului General al municipiului București, în conformitate cu
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art. 2, alin. (2) și (3) precum și anexa nr. 1 din instrucțiunile președintelui Administrației
Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale nr. 29/18.07.2012, monografia
economico-militară face parte din categoria informațiilor clasificate, având clasa de
secretizare - secret de serviciu. Au fost actualizate următoarele anexe: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b,
2c, 2d, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 10, 12, 14, 16, 18, 20b, foaie de titlu, cuprins și filă
număr pagini actualizate. Față de cele prezentate mai sus, propunem spre adoptare
plenului Consiliului Județean Mehedinți proiectul de hotărâre privind modificarea și
actualizarea Monografiei economico-militare a județului Mehedinți - ediția 2016.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia învățământ, cultură, sănătate,
Comisia de dezvoltare regională, Comisia de urbanism, Comisia de servicii și comerț și
Comisia pentru agricultură 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 2 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:
Au fost primite două solicitări de la Consiliul local Godeanu și Consiliul local
Izvorul Bîrzii. Consiliul local Godeanu solicită realocarea sumei de 30 mii lei de la
obiectivul de investiții „Traseu turistic plus traseu off-road pentru ATV - SF+PT” pentru
plata arieratelor provenite din neplata la termen a contribuțiilor salariale. Consiliul local
Izvorul Bîrzii solicită realocarea sumei de 100 mii lei de la obiectivul de investiții „Puțuri
forate și rețea distribuție Schitul Topolniței, comuna Izvoru Bîrzii” la obiectivul
„Instalație de distribuție apă blocuri Halînga și Liceul Tehnologic Halînga, comuna
Izvorul Bîrzii”.
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 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea
costului mediu lunar de întreținere și a cuantumului contribuției lunare de
întreținere datorate de asistații din centrele pentru persoane vârstnice din cadrul
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
În conformitate cu prevederile art. 24 și art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind
asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 978/16.12.2015 privind aprobarea standardelor
minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de
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familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către
susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, în baza art. 36, alin.
(2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2 și în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, se impune stabilirea costului mediu lunar/asistat pentru persoanele vârstnice
îngrijite în centrele rezidențiale destinate acestora. Costul mediu lunar de întreținere al
unui asistat pentru anul 2017 se stabilește în sumă de 782 lei/lună/persoană și cuprinde
cheltuielile din anul precedent pentru hrană, întreținere și gospodărire, obiecte de
inventar, echipament și cazarmament, materiale sanitare și dezinfectanți, conform anexei
nr.1. Contribuția lunară a persoanelor vârstnice îngrijite în centrele subordonate Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți, precum și a susținătorilor
legali ai acestora care au venituri se stabilește astfel: persoanele vârstnice care au venituri
și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de 60%
din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși costul mediu lunar de întreținere
aprobat pentru fiecare cămin; diferența până la concurarea valorii integrale a contribuției
lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice
îngrijite în cămin, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, mai mare decât
salariul minim brut pe țară, în vigoare. Obligația de plată a contribuției lunare de
întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali se stabilește printrun angajament de plată semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după
caz și/sau de susținătorul său legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.
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.
A venit domnul consilier Nicolicioiu Cristian Sorin.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de
delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport, managementul și operarea
facilităților de transfer, tratare mecano-biologică, sortare a deșeurilor municipale în
județul Mehedinți, a documentației de atribuire a contractului de concesiune a
serviciilor de operare, întreținere și administrare a stației de sortare și a stației de
tratare mecano-biologică din localitatea Malovăț, județul Mehedinți, a
Regulamentului și a Caietului de sarcini al serviciului de salubrizare a județului
Mehedinți și a concesionării prin licitație publică a serviciilor de operare a Stației de
Tratare Mecano-Biologică și Sortare Malovăț, județul Mehedinți.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mehedinți” a
fost finanțat în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa
prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea
siturilor contaminate istoric”, Domeniul major de intervenţie 1 „Dezvoltarea sistemelor
integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al
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deşeurilor”. Contractul de finanțare prin care s-a acordat finanțare nerambursabilă
Consiliului Județean Mehedinți pentru implementarea proiectului mai sus amintit a fost
semnat în data de 22.08.2013. În conformitate cu prevederile art.7 alin (1) din Legea
100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, în orice situaţie în
care o entitate contractantă intenționează să realizeze un proiect prin atribuirea unui
contract pe termen lung, care să cuprindă fie executarea de lucrări și operarea rezultatului
lucrărilor, fie prestarea, gestionarea și operarea de servicii, entitatea contractantă are
obligația de a elabora un studiu de fundamentare prin care se vor demonstra necesitatea și
oportunitatea realizării proiectului în acest mod. Astfel, delegarea serviciilor de
salubritate în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul
Mehedinți, se va realiza după cum urmează: se vor încheia 5 contracte de colectare și
transport al deșeurilor, câte unul pentru fiecare zonă de colectare (zonele Orșova, Baia de
Aramă, Strehaia, Vînju Mare și Drobeta Turnu Severin) care vor include și operarea
stațiilor de transfer și transportul deșeurilor la facilitățile de transfer către facilitățile de
tratare a acestora sau către depozitul județean de la Izvorul Bîrzii - cele 5 contracte vor fi
atribuite în urma organizării de proceduri de achiziție publică (delegare prin concesiune)
de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Mehedinți, în numele
și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre ale acestei asociații; se va încheia
1 contract de operare/exploatare a facilităților de sortare și tratare (Stația de sortare
Malovăț și Stația de Tratare Mecano-Biologică Malovăț). Acest contract va fi de
asemenea atribuit, prin procedură de achiziție publică, fiind tot un contract de delegare
prin concesiune, autoritatea contractantă fiind de această dată Consiliul Județean
Mehedinți. Contractele de concesiune pentru colectare și transport respectiv
operare/exploatare a facilităților de sortare și tratare vor avea o durată de 10 ani. Având în
vedere că noua lege a concesiunilor de servicii respectiv Legea 100/2016 și normele de
aplicare ale acesteia aprobate prin HG 987/2016 au fost aprobate la sfârșitul anului 2016,
văzând că execuția lucrărilor la stația de Tratare Mecano Biologică și Sortare Malovăț au
fost terminate, se impune organizarea procedurii de concesiune de servicii pentru
operarea stației de Sortare și a Stației de Tratare Mecano Biologică Malovăț.
Documentația de atribuire a serviciilor de operare, întreținere și administrare a stației de
sortare și a stației de Tratare Mecano Biologică din localitatea Malovăț, județul
Mehedinți, anexa la proiectul de hotărâre, aprobată de conducătorul autorității
contractante, care este președintele Consiliului Județean Mehedinți, a fost întocmită de
comisia de coordonare și supervizare pentru pregătirea și planificarea contractului de
concesiune mai sus amintit. Documentația de atribuire conține, conform prevederilor art.
19 din HG 987/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii
100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, următoarele: fişa de
date a concesiunii; specificaţiile tehnice, respectiv caietul de sarcini; modelul de contract,
conţinând clauzele contractuale obligatorii; formularele şi modelele de documente.
Atribuirea contractului de concesiune de servicii de operare, întreținere și administrare a
stației de sortare și a stației de Tratare Mecano Biologica din localitatea Malovăț, județul
Mehedinți reprezintă un indicator de rezultat al proiectului. Fără îndeplinirea acestuia
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proiectul nu se consideră a fi implementat, fiind posibile sancțiuni din partea
finanțatorului ce se pot materializa prin returnarea sumelor nerambursabile de care a
beneficiat Consiliul Județean Mehedinți, din partea Uniunii Europene, pentru
implementarea acestuia. Față de cele prezentate mai sus, propunem spre dezbatere și
aprobare Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare pentru serviciile de
colectare și transport, managementul și operarea facilităților de transfer, tratare, sortare a
deșeurilor municipale în județul Mehedinți, aprobarea documentației de atribuire a
contractului de concesiune a serviciilor de operare, întreținere și administrare a stației de
sortare și a stației de Tratare Mecano Biologică din localitatea Malovăț, județul
Mehedinți, aprobarea Regulamentului și Caietului de sarcini al serviciului de salubrizare
al județului Mehedinți și aprobarea concesionării prin licitație publică a serviciilor de
operare, întreținere și administrare a stației de sortare și a stației de Tratare Mecano
Biologică din localitatea Malovăț. Toate documentele anexă, ca de asemenea și prezentul
proiect de hotărâre țin să menționez că au fost publicate pe site-ul Consiliului Județean de
peste 30 de zile, documentele în original se află aici, dacă cineva mai vrea să le consulte.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia dezvoltare regională, Comisia
învățământ, cultură, sănătate, Comisia de urbanism, Comisia servicii și comerț și Comisia
pentru agricultură au avizat favorabil.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Domnule președinte, aș vrea ca să exprim câteva întrebări în principal domnului
secretar, pentru a putea ori să ne lămurească mai bine, ori să fie foarte bine precizat în
procesul verbal al ședinței, și anume: toate unitățile administrativ teritoriale din județul
Mehedinți să înțeleg că au un act adițional sau că în noile contracte pe care unele primării
le-au reînnoit, au stipulat această clauză și anume că în momentul în care va veni ADISul, se va pune în funcțiune tot ceea ce înseamnă strategia aceasta, automat partea de
transport, deci nu partea de colectare, partea de transport a deșeurilor va fi scoasă la
licitație și automat partea aceea din contract va fi, funcție de ceea ce votăm noi aici, să nu
intrăm în conflicte juridice. Știți foarte bine situația de la Orșova, asta ar mai lipsi, să
avem situații de genul acesta și în alte localități. Aceasta este prima întrebare.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
După cum știți, din ADIS fac parte toate unitățile administrativ teritoriale din județ.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Cu excepția Orșovei.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Da, cu excepția Orșovei. Odată ce s-a implementat acest proiect, fiecare unitate
administrativ teritorială a aprobat, în ședință de consiliu, existând hotărâri în acest sens,
prin care acest segment de activitate de colectare de deșeuri va fi cedat concesionarului.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
O altă întrebare, că tot suntem la subiectul acesta, și vorbim de implementarea
strategiei, ce puteți să îmi spuneți și mie despre cotele pe care trebuie să le dea unitățile
administrativ teritoriale. Știu că existau anumite întârzieri, la un moment dat consiliul
județean prin bugetul anual aloca o parte din bani sau chiar toți banii pentru anul
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respectiv, urmând ca unitățile administrativ teritoriale să-i plătească către ADIS, și au
existat unele probleme cum că primarii făcuseră de banii respectivi multe alte lucruri în
loc să-i plătească.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Noi am plătit către primării în anii trecuți, și au fost situații la care vă referiți
dumneavoastră, dar au fost remediate în urma controlului Curții de Conturi. Noi, prin
cota de 20%, am repartizat unităților administrativ teritoriale, aproape la toate, cota de
cofinanțare la acest proiect. Este adevărat că în anii trecuți banii au fost folosiți și pentru
altceva dar, în cele din urmă, au ajuns acolo unde se stabilise destinația. Ăsta a fost
ajutorul pe care Consiliul Județean l-a dat unităților administrativ teritoriale, în sensul de
a le asigura banii pentru plata cotei de cofinanțare.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Și o ultimă nu neapărat întrebare, cât lămurire, la cât m-am mai interesat și eu, și
unii colegi de-ai mei, pe strategia aceasta ADIS, în funcție de unitățile administrativ
teritoriale - suprafață, locuitori și automat metri cubi de deșeuri care s-ar fi calculat la
paușal, ar fi revenit un număr de pubele pe fiecare unitate administrativ teritorială, un
număr de compactoare de gunoi. În unele comune, dau un exemplu, în loc de 500-600 de
pubele au ajuns nici 200, și la întrebările mele unde sunt restul de pubele și ce se întâmplă
cu compactoarele, mi s-a spus că nu a fost foarte bine conturat proiectul la momentul
respectiv, sau că pubelele respective unele s-au degradat sau că au trebuit duse mai multe
pubele în altă parte. Cât despre compactoare, sincer să vă spun nu am văzut niciunul.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Din ce știu eu, compactoarele nu pot fi folosite decât la stațiile de transfer, stații
care la momentul acesta nu au operatorul desemnat. Cererea de finanțare s-a făcut înainte
de 2012 și repartizarea acestor pubele pe unități administrativ teritoriale s-a făcut de
administrația existentă în mandatul 2008-2012. Așa s-a făcut cererea de finanțare, așa s-a
semnat contractul de finanțare, noi și în mandatul trecut și în acest mandat nu avem decât
să respectăm clauzele din contractul de finanțare. Este adevărat că numărul de pubele nu
este suficient, o să trebuiască ca operatorii care vor câștiga licitațiile pe stațiile de transfer
să suplimenteze probabil, sau din redevența care va fi plătită de acești operatori, ADIS să
achiziționeze numărul necesar de pubele. Într-adevăr o parte din pubele s-a degradat în
acești ani, tocmai că nu au fost folosite corespunzător. Asta este situația în care suntem
acum, din păcate nu funcționează pe niciunde în țară un astfel de sistem de management
integrat al deșeurilor, probleme sunt la tot pasul. Vom vedea în perioada următoare dacă
documentația pe care noi o aprobăm astăzi va fi în regulă, nu va fi anulată mai știu eu pe
unde să conteste, mai ales în instanță.
Doamna consilier Firu Stela:
E posibil să apară probleme.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Există riscul ăsta. Cu siguranță vor fi contestații, și până la urmă nu e rău ca toată
procedura de achiziție să fie cenzurată de Curtea de Apel Craiova.
Doamna consilier Firu Stela:
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Cu Șișeștiul, ce se întâmplă?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
În cadrul acestui proiect?
Doamna consilier Firu Stela:
Da.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Șișeștiul are propriul serviciu, propriile utilaje achiziționate pe Programul de
cooperare transfrontalieră România-Serbia. Șișeștiul, și vom vedea ce va fi cu Baia de
Aramă, dar Șișeștiul sigur își va duce gunoiul la stația de transfer și de acolo va fi ridicat
de operatorul care va câștiga licitația.
Doamna consilier Firu Stela:
Vă spun sincer că eu, personal, m-am gândit că dacă unitățile administrativ
teritoriale în momentul de față au niște contracte cu alți operatori, am înțeles că unele
dintre primării au prevăzut clauze de reziliere. Dar dacă unele consilii locale nu au înțeles
și nu au prevăzută această clauză?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Eu cred că toate au astfel de clauze.
Doamna consilier Firu Stela:
Noi, sperăm, și dumneavoastră sperați, dar concret, s-a verificat?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Știți ce se întâmplă? Când va deveni funcțional acest proiect, la stația de transfer a
consiliului județean de la Strehaia, să spunem, că este și la Orșova stație de transfer, nu
poate să ducă decât acel operator care a câștigat licitația pentru colectarea deșeurilor din
acea arie. Așa că, dacă ești operator pe cont propriu, nu ai contract cu stația de transfer,
nu ai contract cu stația de sortare și cu stația de tratare mecano biologică, nu ai cum să
funcționezi.
Doamna consilier Firu Stela:
Ar trebui să fim precauți să nu avem probleme cu acest proiect care este foarte
important și care costă foarte mulți bani.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Primarii oricum știu lucrul acesta și sunt convins că toți și-au introdus o astfel de
clauză în contracte.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane
prin curse regulate, operatorilor de transport rutier care a adjudecat traseele la
licitația electronică din 12.06.2017.
Domnul Crețescu Constantin:
La licitația din 12 iunie au fost câștigate 3 trasee din cele 10 scoase la licitație.
Comisia paritară a propus atribuirea licențelor pentru toate cele 3 trasee. În conformitate
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cu prevederile art. 4, lit. d) din Legea nr. 92/2007, consiliul județean trebuie să aprobe
eliberarea licențelor de traseu.
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 29 de
voturi.
Se trece la punctul 6 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 convenției de transport încheiată cu Detașamentul 5 Jandarmi, SC
SOTTERS TAXI SRL a depus cerere pentru obținerea licenței de traseu prin curse
regulate speciale pentru transportul jandarmilor de la Turnu Severin la Porțile de Fier II și
retur.
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 29 de
voturi.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Mehedinți.
Doamna Șocîte Silvia:
Prin hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr. 31/G/29.07.2016 a fost aprobată
structura organizatorică a DGASPC Mehedinți, în conformitate cu prevederile H.G. nr.
867/2016. Urmare modificării structurii organizatorice trebuia armonizat și regulamentul.
Au făcut acest regulament, în această direcție funcționează aparatul propriu și un număr
de 46 de centre. S-au făcut pe fiecare centru în parte ca și anexă, le-au întocmit foarte
bine regulamentele, de asta a și durat un an de zile până să le aprobăm, au fost postate pe
site-ul Consiliului Județean din 26 mai 2017.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Avem un regulament general și există anexă pentru fiecare centru în parte.
Doamna Șocîte Silvia:
Da.
Comisia juridică și Comisia învățământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 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 și a listei de investiții
din venituri proprii pentru anul 2017.
Doamna Vijulie Loredana:
Ministerul Dezvoltării Regionale, în baza HG 932/2007 va aloca suma necesară
pentru elaborarea hărților de risc natural pentru calamități și alunecări de teren. Motiv
pentru care Consiliul Județean va trebui să prevadă în bugetul județului suma de 75 mii
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lei la Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare socială”. Muzeul Regiunii Porților de
Fier solicită alocarea sumei de 150 mii lei pentru amenajare parc arheologic Muzeu, sumă
care va fi alocată prin diminuarea cap. 66.02 - Sănătate, titlul 71 - Cheltuieli de capital.
De asemenea, se modifică lista de investiții din venituri proprii pentru Spitalul Județean,
așa cum apare în anexa 3, prin realocări de sume între obiective.
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 Constantin :
Vă rog să consemnați că nu particip la vot.
Doamna consilier Firu Stela:
Domnule președinte, aș vrea să o întreb pe doamna director economic de ce am
găsit ca și soluție să luăm bani de la sănătate, de la cheltuielile de capital - luăm odată 75
mii lei, apoi pentru muzeu ne ducem și luăm 150 mii lei tot de la sănătate. Adică în tot
bugetul consiliului județean nu ați identificat o altă sursă, sau alți bani, decât de la
sănătate? Pentru că sănătatea în județul Mehedinți înseamnă Spitalul Județean care este o
unitate sanitară foarte mare, care tot timpul este cu datorii, care una peste alta se plâng
mereu de bani.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Și se vor plânge.
Doamna consilier Firu Stela:
Și se vor plânge. Le-am dat bani și acum le luăm banii. De ce de la sănătate?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Două aspecte: 1 - noi, când am întocmit bugetul și am alocat suma de 1 milion de
lei pentru sănătate, am avut în vedere pe de o parte să asigurăm o cotă de cofinanțare
pentru achiziționarea de echipamente medicale conform Legii 95/2006. Aceste
echipamente medicale vor fi asigurate printr-un proiect finanțat fără cotă de cofinanțare
de către Banca Mondială. De asemenea, Unitatea de primiri urgențe va fi modernizată și
extinsă pe POR și urmează să contractăm în perioada următoare studiul de fezabilitate. Pe
eficiență energetică se lucrează la studiul de fezabilitate și pe clădirea mare a spitalului, și
pe două secții exterioare.
Doamna consilier Firu Stela:
Am mai discutat despre asta, și practic este bun județean.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
De acord cu dumneavoastră, dar în perioada asta se face studiul de fezabilitate care
reține o stare actuală a unor secții. Nu putem să investim și apoi să modificăm structura
acelei secții sau să o modernizăm, pentru că nu o să mai corespundă cu cererea de
finanțare. Asta e o motivare. A doua este următoarea: le-am alocat bani în ultimii ani și sau mișcat foarte, foarte greu. Nu au fost în stare până acum să contracteze și eventual să
facă vreo plată din banii pe care noi i-am alocat. Pentru că, dacă începeau lucrările până
acum, puteau să termine să zicem un sector, și când venea proiectantul să întocmească
studiul de fezabilitate constata că acel compartiment sau acea secție era modernizată. Ori,
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ajungem să ne suprapunem, și ăsta este motivul pentru care o parte din bani îi mutăm în
partea cealaltă.
Doamna consilier Firu Stela:
Noi toți am înțeles că dumneavoastră sunteți nemulțumit de felul în care se
cheltuie, sau nu se cheltuie banii pe care noi i-am alocat...
Domnul președinte Georgescu Aladin:
De incapacitatea celor de la spital de a folosi banii pe care noi i-am alocat prin
buget.
Doamna consilier Firu Stela:
Nu era corect ca cineva din comitetul director să fie prezent aici, managerul sau
directorul economic, să ne explice ce se întâmplă? Eu vă cred pe cuvânt, dar aș fi vrut să
aud și părerea unui reprezentant al Spitalului Județean, pentru că așa era corect. Dar,
pentru faptul că luați bani de la Spitalul Județean, pentru că sănătatea este un domeniu
sensibil pentru noi toți, și pentru că sunt absolut sigură că puteați să găsiți bani în altă
parte, noi vom vota împotrivă la acest proiect de hotărâre.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Consiliul Județean cheltuie foarte mult pentru spital. Dacă ei nu au fost în stare să
folosească o parte din acești bani...
Doamna consilier Firu Stela:
Și ce facem, nu le mai dăm bani? Dacă conducerea Spitalului nu e în stare... Eu
înțeleg perfect ce spuneți.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Nu. O parte din acești bani aveau destinația pe care v-am spus-o, cotă de
cofinanțare pentru achiziționarea echipamentelor medicale.
Doamna consilier Firu Stela:
Îi lăsam și puteau să-i folosească în altă direcție. Eu chiar cred că spitalul are
nevoie de bani. Dacă sunt gestionați prost, asta e o altă problemă.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Nu le-am luat toți banii.
Doamna consilier Firu Stela:
Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, parțial aveți dreptate, dacă ei nu sunt în stare
să cheltuie banii, trebuie să-i luăm să-i folosim în altă parte. Dar putem rezolva problema
altfel, să punem o persoană competentă care să știe să cheltuie banii.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Asta e o altă discuție.
Doamna consilier Firu Stela:
Sunt lucruri diferite. Motiv pentru care noi o să votăm împotrivă, pentru că nu
suntem de acord să luăm bani de la sănătate, indiferent unde îi ducem. Sunt convinsă că și
celelalte domenii sunt importante și au nevoie de bani, dar sănătatea este foarte, foarte
importantă.
Domnul consilier Manțog Valeriu:
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Pentru ședința următoare dacă poate să vină managerul spitalului să îi punem
câteva întrebări, să vedem dacă până la sfârșitul anului are nevoie de toți banii sau ni-i dă
de-acum, de la jumătatea anului. Dacă nu are capacitate, putea să ne spună.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Haideți să lămurim un lucru: banii pe care i-am pus în buget i-am pus pentru
investiții, nu să le achităm datoriile pe care fac și care le cresc de la lună la lună. Consiliul
Județean cheltuie foarte mult pentru spital: plătește rata la BRD pentru blocul materno
infantil, a plătit până luna trecută inclusiv, toate cheltuielile cu utilitățile pentru blocul
materno infantil, a plătit expertiza tehnică, documentație cadastrală pentru clădirile
spitalului - pentru că am expertizat toate clădirile spitalului să vedem în ce clasă de
seismicitate se încadrează, pentru a vedea dacă suntem eligibili sau nu pe POR pentru
eficiență energetică, plătim studiile de fezabilitate pentru a depune o astfel de cerere de
finanțare care presupune reabilitarea acestor clădiri în cea mai mare parte, plătim studiul
de fezabilitate pentru modernizarea și extinderea Unității de primiri urgențe.
Doamna consilier Firu Stela:
Domnule președinte, aveți dreptate, și vă cred. Probabil Consiliul Județean plătește
foarte mulți bani, dar de mulți ani tot promiteți, și haideți să facem o analiză a modului în
care se conduce spitalul județean, indiferent cum se numește managerul. Știți că am intrat
în conflict cu doamna care era președinte și spunea că ea nu își aduce aminte dacă e
președinte sau nu e, al consiliului de administrație. Consiliul de administrație este al
Consiliului Județean. Haideți să nu dăm vina numai pe ei.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Veniți concret cu o propunere.
Doamna consilier Firu Stela:
Ei nu manageriază bine pentru că noi, consiliul județean, sau dumneavoastră, îi
lăsăm. Punct.
Doamna Șocîte Silvia:
Doamna Firu, nu am fost niciodată președinta Consiliului de administrație, am spus
că am fost membru în consiliu desemnat de președintele Consiliului Județean, și mai erau
încă doi membri care v-au reprezentat acolo.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Doamna consilier era într-o eroare la vremea respectivă.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 19 voturi pentru, 9 voturi
împotrivă - Marcoci Alexandru, Manțog Valeriu, Firu Stela, Mărculescu Dumitru, Goșa
Marian, Bumbaru Lică Costel, Săceanu Constantin, Nicolicea Alin Tiberiu, Stuparu
Constantin Adrian, iar domnul consilier Constantinescu Teodor Constantin nu a participat
la vot.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre de modificare a
Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr. 50/2017 privind modificarea statului
de funcții al Centrului de Asistență Medico Socială Cujmir.
Doamna Șocîte Silvia:
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Prin Hotărârea 50/2017 a Consiliului Județean Mehedinți s-a aprobat modificarea
statului de funcții al Centrului de asistență medico socială Cujmir. Au fost operate 5
modificări de transformare a treptelor funcțiilor existente, ca urmare a susținerii și
promovării concursului de promovare de 5 salariați muncitori. La anexa care trebuia
modificată corespunzător, conducerea centrului a făcut modificări într-o anexă veche,
care nu mai producea efecte juridice, și nu în anexa nr. 2 de la Hotărârea 37 aprobată de
Consiliul Județean în 29 februarie 2016. Și acum venim să modificăm hotărârea în sensul
modificării statului care este în vigoare.
Comisia juridică a avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
O precizare vreau să vă fac. Ieri s-a promulgat legea salarizării unitare, va intra în
vigoare la 1 iulie și va trebui, prin hotărâre de consiliu județean, să adoptăm mai multe
documente, motiv pentru care este posibil ca până la sfârșitul săptămânii viitoare să vă
convocăm într-o ședință de îndată.

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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