CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei ordinare a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 31 ianuarie 2017
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mehedinţi din 31 ianuarie 2017 a fost
convocată prin Dispoziţia nr. 28 din 27 ianuarie 2017. La şedinţa ordinară a Consiliului
judeţean Mehedinţi din data de 31 ianuarie 2017 au participat 30 consilieri din totalul de
31 de consilieri în funcţie de la începutul ședinței. A întârziat doamna consilier Firu Stela.
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, domnul Argintoianu Doru – șef serviciu
contabilitate - Direcţia Economică, doamna Trancă Silvia - director Direcția
Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, doamna Șocîte Silvia - director
adjunct Direcția juridică, resurse umane, domnul Chiriță Iancu - director Direcția juridică.
Au mai participat presa şi televiziunile locale.
Domnul preşedinte Georgescu Aladin:
Bună ziua stimați colegii, bine ați venit la ședința ordinară a consiliului județean,
de astăzi 31 ianuarie. Prin dispoziția nr. 28/27.01.2017 am convocat Consiliul Județean
Mehedinți în ședință ordinară astăzi, 31.01.2017, ora 14.00. Înainte de a vă prezenta
ordinea de zi vă supus spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din 22
decembrie 2016. Cine este pentru? Mulțumesc, cu unanimitate (30 de voturi) a fost
aprobat.
A venit doamna consilier Firu Stela.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Totuși, înainte de a vă supune votului ordinea de zi a ședinței de astăzi, observați și
dumneavoastră că îl avem alături de noi pe domnul prefect al județului Mehedinți, și vă
mulțumesc domnule prefect că participați la ședința noastră de astăzi. Sunt convins că așa
cum am colaborat în mandatul trecut instituțional așa vom colabora și în continuare.
Avem nevoie de punctul de vedere al Instituției Prefectului atunci când avem de adoptat
hotărâri deosebit de importante privind soarta județului Mehedinți, și sunt convins că la
nivelul instituției dumneavoastră vom găsi punctul de vedere legal de care avem nevoie.
Vă rog, domnule prefect.
Domnul prefect Drăghia Nicolae:
În primul rând, vreau să zic bună ziua tuturor consilierilor județeni. Am zis să stau
aici, să nu mă dezobișnuiesc cumva de locul acesta pentru că, în același timp, domnule
președinte și domnilor consilieri, am vrut special să mulțumesc și pentru acea perioadă
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în care a trebuit să fiu alături de dumneavoastră și de acțiunile pe care le-ați întreprins
pentru o perioadă de timp, așa este viața, trebuie să ne adaptăm, și vreau să vă asigur pe
toți că a fost o perioadă destul de fructuoasă din cariera mea administrativă. Am simțit ce
înseamnă aparatul consiliului de specialitate, zbaterile care sunt pentru pregătirea
ședințelor, pentru fiecare proiect care trebuie să fie bine prezentat și toată lumea să fie
mulțumită, și vă asigur pe toți că și în continuare Instituția Prefectului va acorda tot
sprijinul, iată și prezența mea aici este o promisiune pe care o fac pentru viitor, vom fi
permanent în contact, ați văzut că astăzi la trei ședințe, la toate trei suntem împreună, fie
în situații de urgență, fie analiza colegiului prefectural ș.a.m.d. Nu putem să nu lucrăm
împreună, indiferent că este o zonă sau alta, administrația este pentru binele locuitorilor
din județul Mehedinți, și așa cum vorbeam cu dumneavoastră în mult timp petrecut în
biroul administrației publice județene, cred că poate ar trebui să fie și Consiliul Județean
mai în mijlocul consiliilor locale, cum ziceam și cum spuneați că v-ați gândit chiar la o
orientare ca membrii consiliului județean să aibă anumite zone de responsabilitate
teritorială. Să știți că orice acțiune pe care dumneavoastră o faceți în teritoriu, este o
acțiune binevenită și le dați un nou suflu și primarilor, și consilierilor, indiferent de
culoarea politică că până la urmă nu cred că vine cineva aici să facă numai rău, să
mergem doar pe căile pe care trebuie să le promovăm dar care promovări sunt diferite
toată lumea merge pentru binele județului Mehedinți. Pentru a nu mai lungi că și
dumneavoastră aveți destule lucruri interesante la ordinea zilei, încă o dată mulțumesc
pentru experiența pe care am acumulat-o în Consiliul Județean Mehedinți și asigur că voi
fi un prefect deasupra tuturor lucrurilor murdare. Voi fi ceea ce am fost și până acum,
corect și puteți să vă bazați pe mine, pe oamenii pe care îi conduc în acest moment, pe
experiența pe care am acumulat-o de-a lungul timpului. Vă mulțumesc.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Vă mulțumesc și eu domnule prefect. Este cazul și timpul să intrăm în ordinea de
zi, dacă timpul vă permite vă rugăm să rămâneți alături de noi mai ales că avem un punct
important pe ordinea de zi. Ne bucurăm că rămâneți alături de noi. Domnule secretar,
înainte de a intra în ordinea de zi, nu avem cabină de vot.
Ordinea de zi a ședinței de azi cuprinde următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean
Mehedinți.
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier județean în Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică Mehedinți.
3. Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea învățământului special
liceal și special postliceal la nivelul județului Mehedinți, în cadrul Liceului Tehnologic
Special Drobeta, pentru anul școlar 2017-2018.
4. Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea învățământului special
preșcolar, primar și gimnazial la nivelul județului Mehedinți, în cadrul Centrului Școlar
de Educație Incluzivă Constantin Pufan, pentru anul școlar 2017-2018.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de monitorizare pe semestrul II
2016 a situației copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor părăsiți pentru care nu s-a
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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.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean nr. 87/G/31.10.2016 privind validarea nominală a membrilor Autorității
Teritoriale de Ordine Publică a Județului Mehedinți și stabilirea indemnizației membrilor
acesteia.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
nr.17/G/29.07.2016 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți
nr.7/G/07.07.2016 privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate
ale Consiliului Județean Mehedinți.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale
Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, începând cu data de 01 februarie
2017.
9. Proiect de hotărâre privind raportarea excedentului anual al bugetului propriu al
Consiliului Județean Mehedinți rezultat la încheierea exercițiului bugetar în exercițiul
financiar al anului 2016.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv și Statutului
Asociației de dezvoltare intercomunitară Asociația pentru managementul serviciilor de
apă și canalizare Mehedinți, la care Consiliul Județean Mehedinți este membru asociat.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării materialului lemnos situat pe
aliniamentul drumului județean DJ671E tronson Valea Coșuștei – Căzănești prin vânzare
la licitație.
12. Decizia Camerei de Conturi Mehedinți nr.219/2206/30.12.2016 de prelungire a
termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.47/25.07.2014.
13. Decizia Camerei de Conturi Mehedinți nr.1/2181/03.01.2017 de prelungire a
termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.11/17.02.2014.
14. Diverse (nu se dezbat proiecte de hotărâri).
S-a supus la vot ordinea de zi și s-a aprobat cu unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea
vicepreședintelui Consiliului Județean Mehedinți.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Luând în considerare demisia domnului Mazilu Liviu Lucian din funcția de
consilier județean și vicepreședinte al Consiliului Județean Mehedinți, înregistrată sub nr.
14646/19.12.2016 și de Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr. 111/G/22.12.2016
privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului
de consilier județean al domnului Mazilu Liviu Lucian prin demisie. Acest post devine
liber drept pentru care propunem acest proiect de hotărâre privind alegerea unui nou
vicepreședinte al Consiliului Județean Mehedinți.
Comisia juridică a avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Dacă sunt discuții cu privire la acest proiect de hotărâre. Dacă nu, voi face
propunerea pentru această funcție vacantă de vicepreședinte. Îl propun pe colegul nostru
Ionică Negru să îndeplinească această funcție, bineînțeles dacă va obține votul
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dumneavoastră, și urmare a acestei decizii am ținut cont de faptul că Ionică Negru a mai
îndeplinit această funcție timp de 1 an de zile în mandatul trecut, am avut o colaborare
foarte bună cu el. A fost destul de util pentru Consiliul Județean Mehedinți, motiv pentru
care astăzi, Ionică Negru este propunerea grupului de consilieri PSD – ALDE. Dacă mai
sunt și alte propuneri dacă nu…vă rog doamnă.
Doamna consilier Firu Stela:
Vă mulțumesc domnule președinte, vroiam să vă anunțăm că noi, grupul Partidului
Național Liberal, nu participăm la vot, nu votăm, pentru că nu dorim să votăm nici
pentru, nici împotrivă, și dorim ca PSD-ul și ALDE să-și asume pe cei doi vicepreședinți
de consiliul județean.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Doamna consilier, dacă nu ați fost atentă în cele 7 luni din acest mandat că noi
avem o majoritate prin care ne putem impune această propunere…
Doamna consilier Firu Stela:
Nu, n-ați înțeles. Tocmai aceea am spus că vrem să vă asumați că aveți majoritatea.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Oricum mi-am asumat această propunere și ne-o asumăm toți și obținea domnului
Ionică Negru, votul consilierilor PSD și ALDE, colegial ar fi fost și din respect pentru
cetățenii județului Mehedinți și din respect pentru colegii dumneavoastră, să participați la
vot.
Doamna consilier Firu Stela:
Nu vrem să votăm împotriva domnului Negru, așa cum ați spus nu a fost suficient
de util, eu consider că a fost util nu suficient de util, dar tocmai pentru că nu vrem să
votăm împotriva propunerii dumneavoastră, pentru că știm că aveți majoritatea
confortabilă pentru a îndeplini voturile pentru a fi vicepreședinte, tocmai de aceea dorim
să se consemneze că nu votăm și această majoritate confortabilă aș spune, așa cum ați
spus dumneavoastră, ALDE - PSD să vă asumați pe cei doi vicepreședinți.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Am înțeles punctul de vedere al dumneavoastră. Buletinele de vot le aveți făcute, le
faceți.
Doamna consilier Firu Stela:
Domnule președinte, din respect pentru cei care ne-au votat și ne-au dat votul,
suntem cu ochii pe dumneavoastră de fiecare dată când este nevoie.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Puteați să participați la vot să vă exprimați pentru sau împotrivă. Până vin
buletinele de vot trecem la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind
desemnarea unui consilier județean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Mehedinți.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Luând în considerare demisia domnului Bălănescu Alexandru și Hotărârea
Consiliului Județean nr. 112/G/22.12.2016 privind constatarea încetării de drept, înainte
de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean. În acest context legal se
impune ca actualul consiliu județean constituit în urma alegerilor locale din 5 iunie 2016,
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să desemneze un alt consilier județean în locul domnului Bălănescu Alexandru care să
facă parte din Autoritatea teritorială de ordine publică Mehedinți, în acest sens
înregistrându-se un număr de 5 membri față de 6 cât trebuie să îndeplinească. Potrivit art.
45 alin. 5 și ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 hotărârile cu caracter individual cu privire
la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret. Ținând cont de cele prezentate mai
sus, vă supunem spre analiză, dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre.
Comisia juridică a avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Propunerea mea pentru acest post vacant în ATOP este Drăghici Adrian. Inițial a
fost desemnat prin dispoziția președintelui în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică,
am desemnat pe altcineva prin dispoziție, îl propun pe domnul Drăghici. Dacă mai sunt și
alte propuneri, dacă nu întocmiți buletinele de vot. Dați-mi voie vă rog să schimbăm un
pic ordinea ținând cont de faptul că și la punctul 10 de pe ordinea de zi se votează prin
vot secret și până se întocmește buletinul de vot, până se votează, până se numără, să nu
pierdem timpul. Punctul 10: al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
actului constitutiv și Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară Asociația
pentru managementul serviciilor de apă și canalizare Mehedinți, la care Consiliul
Județean Mehedinți este membru asociat.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Prin Hotărârea nr. 11/31.01.2013, Consiliul Județean Mehedinți a împuternicit pe
domnul Chirilă Virgil Alin să reprezinte Consiliul Județean Mehedinți în Adunarea
Generală a Acționarilor a Asociației pentru managementul serviciilor de apă și canalizare
Mehedinți. Prin dispoziția nr. 21 emisă de Președintele Consiliului Județean în data de
17.01.2017, raporturile de muncă ale domnului Chirilă Virgil Alin se suspendă. Având în
vedere cele menționate propunem alegerea unui nou membru care să îndeplinească
calitatea de reprezentant în cadrul acestei asociații.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Colegii de la PNL, doamna consilier Firu, înțeleg că nu participați la acest vot, vi
se vor înmâna buletinele de vot și dumneavoastră le duceți înapoi secretariatului tehnic,
se face această mențiune că restituiți buletinul de vot, neparticipând la vot.
Comisia juridică și Comisia servicii și comerț au avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Așa cum știți, domnul Alin Chirilă era reprezentantul nostru la această asociație de
dezvoltare intercomunitară, s-a suspendat, îl felicităm și îi urăm mult succes în noua
funcție de secretar de stat de la Ministerul Dezvoltării. Suntem în momentul în care
trebuie să desemnăm un coleg funcționar public din cadrul consiliul județean care să facă
parte din această asociație. Propunerea mea este persoana domnului Zinca Grigore. Dacă
mai sunt și alte propuneri? Dacă nu aparatul tehnic întocmiți buletinele de vot și aducețile repede. Liderul de grup al PNL să vă ocupați de operațiunea pe care o faceți. Haideți să
începem votul pentru vicepreședinte, domnul Mură. Vot secret, mergeți în cabină.
S-a luat pauza pentru vot secret.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
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Dacă s-a terminat votul și la al doilea proiect de hotărâre să-l auzim pe domnul
Zamfir cu rezultatul votului la primul proiect de hotărâre cu alegerea vicepreședintelui.
Vă rog.
Domnul consilier Zamfir Emanoil:
Pentru funcția de vicepreședinte a fost propus domnul consilier Negru Ionică. Au
fost exprimate 20 de voturi, consilierii Partidului Național Liberal nu au participat la vot,
din care valabil exprimate 20, domnul consilier Negru Ionică a obținut 20 de voturi.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu rezultatul votului secret și s-a aprobat
cu 30 de voturi pentru, doamna consilier Firu Stela nefiind prezentă în sala de ședințe.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Domnul vice, felicitări, vă rog să luați loc la masă. Îl rugăm pe domnul
vicepreședinte Ionică Negru să ne adreseze câteva cuvinte și apoi continuăm ordinea de
zi.
Domnul vicepreședinte Negru Ionică:
Aș vrea să mulțumesc și eu tuturor celor care sunt prezenți aici, aș vrea să-i
mulțumesc în mod special domnului președinte pentru că a avut din nou încredere în
mine, și sper ca pe viitor să avem o colaborare fructuoasă. Mulțumesc colegilor mei din
Organizația Județeană PSD și încerc să respect și decizia celor de la PNL, și de la ALDE,
îmi cer scuze. Vă mulțumesc.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Să-i scuzăm emoțiile colegului nostru Negru Ionică.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu rezultatul votului secret și s-a aprobat
cu 29 de voturi pentru, domnul consilier Mărculescu Dumitru nu a participat la vot iar
doamna consilier Firu Stela nu a fost prezentă în sală.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind organizarea și
funcționarea învățământului special liceal și special postliceal la nivelul județului
Mehedinți, în cadrul Liceului Tehnologic Special Drobeta, pentru anul școlar 20172018.
Doamna Șocîte Silvia:
În fiecare an Liceul Special Tehnologic Drobeta, împreună cu Inspectoratul Școlar,
depun documentația și fundamentează planul de organizare și funcționare a
învățământului special liceal și special postliceal de la nivelul județului Mehedinți, îl
trimit spre avizare către Ministerul Învățământului iar în momentul când se primește
avizul aparatul tehnic al consiliul județean supune spre aprobarea consiliului județean
acest plan de organizare și funcționare al învățământului special liceal și special
postliceal la nivelul județului din cadrul Liceului Tehnologic Special Drobeta, pentru anul
școlar 2017-2018.
Comisia juridică, Comisia economică și Comisia învățământ, cultură, sănătate au
avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Vă rog să consemnați că la votul de la proiectul numărul 10, domnul Mărculescu
nu participă la vot.
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Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 30 de voturi pentru,
doamna consilier Firu Stela nefiind prezentă în sală.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind organizarea și
funcționarea învățământului special preșcolar, primar și gimnazial la nivelul
județului Mehedinți, în cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Constantin
Pufan, pentru anul școlar 2017-2018.
Doamna Șocîte Silvia:
Aceeași procedură și același cadru legislativ se aplică și acestui centru cu
învățământ special din cadrul Constantin Pufan, numai că aici este vorba despre
învățământul special preșcolar, primar și gimnazial de la nivelul județului Mehedinți.
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 30 de voturi pentru,
doamna consilier Firu Stela nefiind prezentă în sală.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
raportului de monitorizare pe semestrul II 2016 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 președinte Georgescu Aladin:
Prezintă secretarul județului, dar aș vrea să începeți cu explicația de ce nu prezintă
DGASPC-ul?
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Este raportul meu, în fiecare lună și fiecare semestru l-am făcut întotdeauna. Ca și
probleme deosebite ce merită semnalate, este că în semestrul II pe 2016, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți a fost sesizată de către
Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, Secția Neonatologie, de 6 cazuri de
copii părăsiți în unitățile sanitare, părinții motivând că nu au condiții de creștere, îngrijire
și educare corespunzătoare. La un copil din aceste cazuri, prin dispoziția directorului
executiv al DGASPC Mehedinți, i-a fost instituită măsura de plasament în regim de
urgență la Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat,
exploatat din cadrul Complexului de servicii sociale pentru copii, și pentru 4 copii le-a
fost instituită măsura de plasament în regim de urgență la asistenții maternali
profesioniști, pentru al șaselea copil, Tribunalul Mehedinți a emis o hotărâre
judecătorească, prin care a dispus plasamentul în regim de urgență pentru minor la un
asistent maternal profesionist, deoarece în familie, viața acestuia îi era pusă în pericol, iar
părinții s-au opus unei măsuri de protecție specială.
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 30 de voturi pentru,
doamna consilier Firu Stela nefiind prezentă în sală.
Domnul consilier Zamfir Emanoil:
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Pentru calitatea de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mehedinți
a fost propus domnul consilier Drăghici Adrian. Au fost exprimate 31 de voturi, din care
31 au fost valabil exprimate, domnul Drăghici Adrian a obținut 31 de voturi.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu rezultatul votului secret și s-a aprobat
cu 28 de voturi pentru, domnii consilieri Picioruș Valentin și Drăghici Adrian nu au
participat la vot, iar doamna consilier Firu Stela nu a fost prezentă în sala de ședințe.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 87/G/31.10.2016 privind validarea
nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului
Mehedinți și stabilirea indemnizației membrilor acesteia.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean de la punctul 2 privind
desemnarea unui consilier județean în Autoritatea de ordine publică Mehedinți, respectiv
a domnului Drăghici Adrian. Ținând cont de Dispoziția nr. 29/30.01.2017 prin care în
cadrul Autorității teritoriale de ordine publică, din partea societății civile a fost desemnat
domnul Drăcea Florin Ionuț, și de asemenea de adresa Instituției Prefectului județului
Mehedinți, prin care ne anunță că domnul Manolea Nicolae Daniel Nicușor, inspector șef
II în Inspectoratul Județean de Jandarmi Mehedinți pe perioadă determinată, se impune
validarea noii comisii cu noii membri, respectiv cu Manolea Nicolae Daniel Nicușor de
drept din partea Inspectoratului Județean de Jandarmi ca membru desemnat, domnul
Drăghici Adrian ca consilier județean, și din partea comunității cu domnul Drăcea Ionuț
Florin.
Comisia juridică a avizat favorabil.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Am avut o discuție la comisia juridică privind denumirea acestui proiectului de
hotărâre, dar mai exact faptul că în opinia mea conține în plus și stabilirea indemnizației
membrilor acesteia. Nefiind vorba de o nouă stabilire a indemnizației, nu cred că este
necesar ca, nu există decât o hotărâre nu sunt două, respectiv, completare și stabilirea
indemnizației, este doar completare și atât.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Domnul Mărculescu, nu aveți dreptate, să vă spun de ce. Modificăm și completăm
o hotărâre nr. 87 care are un titlul mai lung. Pe de-o parte, am validat nominal
componența și am stabilit indemnizația. Deci, sintagma „stabilirea indemnizației
membrilor acesteia” face parte de fapt din titlul hotărârii pe care noi o modificăm.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Nu m-ați convins. Dar am vrut să arăt că este o hotărâre care doar completează, nu
stabilește și indemnizația membrilor.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
De acord că nu stabilim, dar tot ce avem în titlul hotărârii după hotărârea nr.
87/G/31.10.2016, reprezintă de fapt denumirea acelei hotărâri, și validarea nominală și
stabilirea indemnizației.
Domnul consilier Iordache Ion:
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Mai este o problemă aici, este Hotărârea 87/31.10.2017, s-a spus că se va modifica,
dar aici nu este modificat.
Doamna Șocîte Silvia:
S-a modificat, este corect în dispoziția de convocare. Și când se va face hotărârea,
va fi corect.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Corect s-a sesizat, este 2016, nu 2017.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 30 de voturi pentru,
doamna consilier Firu Stela nefiind prezentă în sală.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotărârii nr.17/G/29.07.2016 privind completarea Hotărârii
Consiliului Județean Mehedinți nr.7/G/07.07.2016 privind stabilirea componenței
nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mehedinți.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Ca urmare a plecării domnului Bălănescu ca și parlamentar, și de asemenea prin
plecare domnului Negru Ionică ca și vicepreședinte al Consiliului Județean, rămân în
continuare 4 posturi de membri în comisii, respectiv un post în comisia juridică și un post
în comisia economică în locul domnului Bălănescu, iar în locul domnului Negru rămâne
un post în comisia de urbanism și un post în comisia de comerț. Astfel, domnul Drăghici
care a fost validat ultima dată nu face parte din nicio comisie, la fel și domnul Picioruș.
Comisia juridică a avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Cred că la acest proiect de hotărâre este nevoie de un amendament, pentru că la
momentul când noi am întocmit proiectul de hotărâre și dumneavoastră l-ați dezbătut în
comisia juridică aveam doar două locuri vacante, ca urmare a demisiei domnului
Bălănescu - la comisia economică și la comisia juridică. Alegând azi vicepreședinte pe
Ionică Negru, s-au mai vacantat două posturi la cele două comisii de urbanism și comerț.
Și atunci propun ca și amendament să completăm și locurile de la comisiile de urbanism
și servicii și comerț.
S-a supus la vot acest amendament și s-a aprobat cu 30 de voturi pentru, doamna
consilier Firu Stela nefiind prezentă în sală.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
În aceste condiții avem 4 posturi în cele 4 comisii: juridică, economică, urbanism și
comerț. Avem doi colegi consilieri validați la ședința trecută care nu au fost repartizați pe
comisii până acum. Am avut discuțiile și cu cei doi colegi ai mei, propunerile mele sunt
următoarele: domnul Drăghici să meargă la comisia juridică și la comisia pentru servicii
publice și comerț iar domnul Picioruș să meargă la comisia economică și la comisia de
urbanism.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 30 de voturi pentru,
doamna consilier Firu Stela nefiind prezentă în sală.
Domnul consilier Zamfir Emanoil:
Avem rezultatul votului pentru proiectul nr. 10. Pentru Asociația pentru
managementul serviciilor de apă și canalizare Mehedinți a fost nominalizat domnul Zinca
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Grigore, au fost exprimate 30 de voturi din care 30 de voturi valabil exprimate, voturi
nule nu. Doamna Firu nu a votat.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Și domnul Mărculescu nu a participat la vot.
Domnul consilier Zamfir Emanoil:
Sunt 30 de voturi.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Da, și unul este anulat pentru că domnul Mărculescu nu a participat.
Domnul consilier Zamfir Emanoil:
Domnul Zinca Grigore a fost desemnat să reprezinte Consiliul Județean Mehedinți
în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Avem 29 de participanți la vot, domnul Zamfir.
Domnul consilier Zamfir Emanoil:
30 de voturi, 30 de buletine.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
A votat doamna Firu?
Domnul consilier Zamfir Emanoil:
Mie mi s-a spus că nu este aici, sunt 30 de voturi.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Înseamnă că a apucat să voteze.
Domnul consilier Zamfir Emanoil:
Deci 30 sunt valabil exprimate.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Am înțeles.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu rezultatul votului secret și s-a aprobat
cu 29 de voturi pentru, domnul consilier Mărculescu Dumitru nu a participat la vot iar
doamna consilier Firu Stela nu a fost prezentă în sală.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Drobeta
Turnu Severin, începând cu data de 01 februarie 2017.
Domnul consilier Mură Cristian:
Domnule președinte, rog să se consemneze că eu nu particip la vot la acest punct.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Vă rog să consemnați.
Doamna Șocîte Silvia:
În cursul lunii ianuarie, prin nota de fundamentare 647/11.01.2017 Spitalul
Județean a depus la Consiliul Județean o fundamentare la care a anexat organigrama și
statul de funcții, și a solicitat mai multe modificări. A solicitat modificarea organigramei
în sensul că pe Unitatea de primiri urgențe se suplimentează de către Situațiile de Urgență
de la București cu un post, și acela este de secretar, iar printr-un Ordin al ministrului
1101/30.09.2016 se schimbă denumirea unui serviciu din Serviciul de prevenire și control
a infecțiilor nosocomiale în Serviciul de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor
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asociate asistenței medicale. Astfel că numărul de posturi crește de la 2267 la 2268 în
ceea ce privește modificările din organigramă. Cu privire la statul de funcții, modificările
intervenite sunt apărute ca urmare a promovărilor, așa cum ați văzut în raportul pe care lam prezentat la comisiile de specialitate. Mai mulți medici rezidenți au promovat din anul
în care erau în anul următor, din medic rezident în medic specialist; personalul
contractual a promovat în grade și trepte imediat superioare, cei care au îndeplinit
condițiile, și sunt în număr de 4; un asistent medical a promovat din asistent medical cu
PL în asistent medical principal cu PL; și restul transformărilor sunt posturi vacante care
au fost desființate și înființate de o altă natură, la solicitarea șefilor de serviciul și de
secții care au documentat prin referate și au motivat aceste transformări.
Comisia juridică, Comisia economică și Comisia învățământ, cultură, sănătate au
avizat favorabil.
Domnul consilier Săceanu Constantin:
Domnule președinte, nu e o observație, este mai mult o rugăminte. Întâlnesc foarte
mulți cetățeni în oraș și în județ care sunt foarte nemulțumiți de serviciile care sunt
prestate la Spitalul Județean Mehedinți. Eu înțeleg că n-or fi bani de medicamente, n-or fi
bani de multe, condițiile sunt așa cum sunt, dar măcar o vorbă bună bolnavilor li se poate
spune și un pic de atenție trebuie acordată. V-aș ruga să vă aplecați un pic asupra
activității spitalului, în general pe toate secțiile, pentru că v-am spus, măcar o vorbă bună
bolnavului trebuie adresată, și un pic de atenție. Vă mulțumesc.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Mulțumesc pentru sugestie.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 29 de voturi pentru,
domnul consilier Mură Cristian nu a participat la vot iar doamna consilier Firu Stela nu a
fost prezentă în sală.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind raportarea
excedentului anual al bugetului propriu al Consiliului Județean Mehedinți rezultat
la încheierea exercițiului bugetar în exercițiul financiar al anului 2016.
Domnul Argintoianu Doru:
După cum știți, la începutul fiecărui an se votează raportarea excedentului
exercițiului anului precedent. La încheierea exercițiului financiar al anului 2016
excedentul cumulat este de 8.523.461,62 lei, sumă pe care o propunem spre utilizare
pentru finanțarea următoarelor cheltuieli: cheltuieli pentru secțiunea de funcționare suma
de 6.039.602,38 lei iar pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare suma de 2.483.859,24
lei.
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 28 de voturi pentru,
domnii consilieri Dumitrache Claudiu, Marcoci Alexandru și doamna consilier Firu Stela
nefiind prezenți în sală.
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Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
valorificării materialului lemnos situat pe aliniamentul drumului județean DJ671E
tronson Valea Coșuștei – Căzănești prin vânzare la licitație.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Ținând cont de adresa Primăriei Căzănești prin care ni s-a adus la cunoștință că pe
aliniamentul drumului județean DJ 671 E în zona satelor Valea Coșuștei și Jignița se
găsesc mai mulți arbori plopi care prezintă pericol de prăbușire și pot produce pagube
rețelelor electrice, caselor și chiar producerea unor accidente rutiere, etc., astfel că urmare
adresei sus menționate Consiliul Județean s-a adresat Ocolului Silvic Corcova care a
marcat, evaluat cantitativ și valoric conform actului de punere în valoare din care a reieșit
o suprafață de 54 m.c. lemn de plop la 43,15 lei/m.c. cu o valoare totală de 23.330,22 lei.
Față de cele prezentate propunem aprobarea valorificării prin vânzare la licitație în
condițiile legii, a masei lemnoase situată pe aliniamentul drumului județean DJ 671 E
tronson Valea Coșuștei-Căzănești cu un preț minim de pornire de 46,49 lei/m.c.
Comisia juridică și Comisia servicii și comerț au avizat favorabil.
Domnul consilier Nicolicioiu Cristian Sorin:
Domnule președinte, nu particip la vot.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 27 de voturi pentru,
domnul consilier Nicolicioiu Sorin Cristian nu a participat la vot, iar domnii consilieri
Dumitrache Claudiu, Marcoci Alexandru și doamna consilier Firu Stela nefiind prezenți
în sală.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Cele două decizii de prelungire le aveți, aveți de la ședințele anterioare și deciziile
ale căror măsuri au fost prelungite, vă mulțumesc pentru participare. O zi bună vă doresc.

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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