CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei ordinare a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 31 martie 2017
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mehedinţi din 31 martie 2017 a fost
convocată prin Dispoziţia nr. 230 din 31.03.2017. La şedinţa de îndată a Consiliului
judeţean Mehedinţi din data de 23 martie 2017 au participat 31 de consilieri din totalul de
31 de consilieri în funcţie.
Din partea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean au participat: domnul
secretar Mednyanszky Ştefan Ladislau, doamna Cîtu Marcela – şef Serviciu Juridic,
Contencios, Administrație Publică Locală, doamna Vijulie Loredana - director Direcţia
Economică, doamna Șocîte Silvia - director adjunct Direcția juridică, resurse umane, d-ra
Burtea Mina Alina - Direcția managementul proiectelor, d-l Crețescu Constantin Compartimentul autorizare și monitorizare activitate transport.
Au mai participat presa şi televiziunile locale.
Domnul preşedinte Georgescu Aladin:
Prin dispoziţia nr. 230 din 27.03.2017 am convocat Consiliul judeţean Mehedinţi
în şedinţă ordinară astăzi, 31 martie 2017, orele 1300. Înainte de a prezenta ordinea de zi,
vă supun spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28 februarie 2017,
procesul verbal al ședinței de îndată din 6 martie 2017, procesul verbal al ședinței de
îndată din 13 martie 2017 și procesul verbal al ședinței de îndată din 23 martie 2017.
Cine este pentru? Mulțumesc, cu unanimitate (31 de voturi) au fost aprobate procesele
verbale. Vă rog să fiți de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:
- Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.
124/G/22.12.2016 privind aprobarea Strategiei de eficiență energetică a județului
Mehedinți pentru perioada 2016-2020.
- Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul „Consolidare, reabilitare și restaurare Muzeul de Artă - Drobeta Turnu
Severin”, proiect ce a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020
- Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare din Hotărârea
Consiliului Județean Mehedinți nr. 58/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care
formează patrimoniul public al județului Mehedinți cu suprafața rezultată din măsurători
pentru Drumul Județean 670 A și completarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 963/2002 cu
varianta ocolitoare a DJ 607 A.
- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, a listei de
investiții și a listei de investiții cu obiective finanțate prin POR pentru anul 2017.
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S-a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele 4 materiale și s-a aprobat cu
unanimitate, adică 31 de voturi.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
În aceste condiții, ordinea de zi a ședinței de astăzi cuprinde:
1. Proiect de hotărâre eliberarea Licențelor de traseu pentru transportul de persoane
prin curse regulate speciale.
2. Proiect de hotărâre privind eliberarea Licențelor de traseu pentru transportul de
persoane prin curse regulate speciale.
3. Proiect de hotărâre privind eliberarea Licențelor de traseu pentru transportul de
persoane prin curse regulate speciale.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate, operatorului de transport
rutier care a adjudecat traseul cod 046, la licitația electronică din 13.03.2017.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale
Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, începând cu data de 01 aprilie
2017.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei și a
statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mehedinți.
7. 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.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.
124/G/22.12.2016 privind aprobarea Strategiei de eficiență energetică a județului
Mehedinți pentru perioada 2016-2020.
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul „Consolidare, reabilitare și restaurare Muzeul de Artă - Drobeta Turnu
Severin”, proiect ce a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020
10. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare din
Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr. 58/1999 privind însușirea inventarului
bunurilor care formează patrimoniul public al județului Mehedinți cu suprafața rezultată
din măsurători pentru Drumul Județean 670 A și completarea Anexei nr. 1 la H.G. nr.
963/2002 cu varianta ocolitoare a DJ 607 A.
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, a listei de
investiții și a listei de investiții cu obiective finanțate prin POR pentru anul 2017.
12. Diverse (nu se dezbat proiecte de hotărâri).
Ordinea de zi a fost supusă la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 31 de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre eliberarea
Licențelor de traseu pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale.
Domnul Crețescu Constantin:
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Având în vedere contractul încheiat cu SC CIV GROUP SRL, operatorul de
transport Robi Com Mixt SRL a depus cerere pentru obținerea licenței de traseu pentru
curse regulate speciale. Văzând avizul favorabil dat de ARR Mehedinți și analizând
documentele din dosar, Autoritatea de Autorizare constată că sunt îndeplinite condițiile
legale pentru eliberarea licenței.
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 31 de
voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind eliberarea
Licențelor de traseu pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Faceți prezentarea pentru ambele proiecte și le supunem la vot separat.
Domnul Crețescu Constantin:
Complexul Energetic Oltenia a încheiat un contract de colaborare pentru
transportul salariaților la locul de muncă cu SC Emtell Com SRL. Având în vedere că
avizul dat de către ARR Mehedinți este favorabil, și văzând toate documentele depuse în
dosar că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, propun aprobarea eliberării acestei
licențe. Deoarece Emtell nu a avut suficiente mijloace de transport pentru transportul
tuturor salariaților, a încheiat un acord de colaborare cu un alt operator de transport pe
numele Chivarom Com Serv SRL, și împreună fac acest transport, numai că fiecare
trebuie să-și obțină licența. Și acest operator îndeplinește condițiile prevăzute de lege și
are și avizul ARR, drept pentru care vă rog să aprobați eliberarea licențelor.
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 31 de
voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind eliberarea
Licențelor de traseu pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale.
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 31 de
voturi.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin
curse regulate, operatorului de transport rutier care a adjudecat traseul cod 046, la
licitația electronică din 13.03.2017.
Domnul Crețescu Constantin:
Consiliul județean Mehedinți, prin Autoritatea de Autorizare s-a înscris la licitația
din 13.03.2017 cu un număr de 9 trasee rămase libere sau operatorii de transport s-au
retras de pe aceste trasee. Din păcate a fost doar un singur traseu licitat, și este vorba de
traseul Păsărani - Stehaia. Sunt îndeplinite condițiile legii pentru eliberarea acestei
licențe, și vă rog să aprobați.
3

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 31 de
voturi.
Se trece la punctul 5 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 aprilie 2017.
Doamna Șocîte Silvia:
În cursul lunii martie, Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin a depus
la registratura Consiliului Județean Mehedinți o notă de fundamentare prin care solicita
modificarea organigramei și a statului de funcții conform anexelor atașate la aceasta. Au
propus modificarea organigramei în sensul că înființează cabinetul de hematologie cu
avizul Direcției de Sănătate Publică Mehedinți, în cadrul Ambulatoriului de specialitate,
dar cu încadrarea în același număr de posturi aprobate pentru anul 2017, s-au reorganizat
în cadrul numărului de posturi vacante pe care le aveau. Iar cu privire la statul de funcții
un medic rezident anul IV a susținut și promovat la nivelul unității concursul de
promovare în medic specialist, și trebuie să-i recunoaștem acest examen prin modificarea
postului pentru a fi numit medic specialist; în cadrul serviciului UPU de stomatologie un
medic specialist care era vacant i se stabilește specialitatea ca dentist ținând cont de faptul
că este în cadrul compartimentului de stomatologie, și 3 salariați din cadrul aparatului un consilier juridic, un electrician și un referent au promovat în gradul și treapta imediat
superioară pe posturile pe care le ocupau și trebuie să le fie transformate posturile pentru
a li se recunoaște acest examen.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia servicii și comerț, Comisia de
urbanism, Comisia învățământ, cultură, sănătate, Comisia pentru agricultură și Comisia
dezvoltare regională au avizat favorabil.
Domnul consilier Mură Cristian:
Domnule președinte, la acest proiect de hotărâre eu nu particip la vot.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 30 de voturi pentru,
domnul consilier Mură Cristian nu a participat la vot.
Doamna consilier Firu Stela:
Domnule președinte, la ședința următoare sau data viitoare să vină și Spitalul
Județean să ne spună, dacă nu știți dumneavoastră, ce se întâmplă cu apa caldă, de
exemplu, la Spitalul Județean. Asta cu statul de funcții este ok, dar conducerea Spitalului
Județean nu a mai fost prezentă la ședințele de consiliu județean de câte ori a fost vorba
despre spital, cred că de anul trecut.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
numărului de posturi, a organigramei și a statelor de funcții ale aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Mehedinți.
Doamna Șocîte Silvia:
La propunerile directorilor de specialitate ale structurilor din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean, precum și la propunerea președintelui Consiliului
Județean Mehedinți, în temeiul Legii nr. 215/2001, s-au făcut mai multe modificări la
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structură, în sensul că s-a reorganizat Direcția Juridică, Administrație Publică Locală,
Resurse Umane, Achiziții Publice în Direcția Juridică, Resurse Umane. Din cadrul acestei
direcții, prin reorganizare, Serviciul administrație publică locală din cadrul Serviciului
juridic administrație publică locală, relația cu consiliul județean, s-a înființat ca structură
distinctă în subordinea Secretarului județului, ținând cont că acest serviciu îndeplinea
atribuțiile ce-i revin secretarului, conform art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare. În cadrul
serviciului a fost înființat să funcționeze și Compartimentul Petiții, Relații cu Publicul,
Arhiva, iar în cadrul structurii direcției reorganizate juridice și resurse umane a rămas să
funcționeze Serviciul juridic în Serviciul resurse umane instituții subordonate, primării și
Compartimentul managementul resurselor umane, aparat de specialitate. Compartimentul
din cadrul vechii direcții de achiziții publice a fost reorganizat ca birou, în subordinea
președintelui consiliul județean. Tot în subordinea președintelui consiliului județean se
înființează și Compartimentul pentru managementul calității, se înființează și
Compartimentul de IT precum și Compartimentul relația cu mass - media, promovarea
activităților consiliului județean, administrare portal. În primele două compartimente vor
funcționa ca și posturi, funcții publice de execuție, iar în celălalt compartiment întrucât
atribuțiile nu sunt de prerogative de putere publică, vor fi personal contractual. Alte
propuneri au venit din partea Direcției tehnice în sensul că Unitatea de Management și
Implementarea Proiectelor cu Finanțare din POS Mediu, Monitorizarea Serviciilor
Comunitare de Utilități Publice își schimbă denumirea în Unitatea de Management și
Implementarea Proiectelor cu Finanțare din POIM, altfel că se înființează Serviciul de
utilități publice, această unitate va funcționa în continuare, în cadrul acestui serviciu
pentru că ea a fost înființată în cadrul proiectului cu deșeurile de la nivelul județului
Mehedinți, în schimb se înființează încă un Compartiment de Monitorizare a Serviciilor
Comunitare de Utilități Publice. Țin să precizez că în comisiile de specialitate la acest
compartiment s-a venit cu un amendament de la comisia juridică, ca acest compartiment
să se numească Compartimentul guvernanță corporativă, monitorizarea serviciilor
comunitare de utilității publice, ținând cont că acestea sunt utilități publice iar guvernanța
corporativă este înființată în baza Legii nr. 111/2016, care a aprobat, modificat și
completat OUG 109/2011. În cadrul Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare
Durabilă s-a desființat Compartimentul Salvamont, situații de urgență și posturile care
funcționau în cadrul acestui compartiment - cele 6 posturi, sunt posturi care pot fi
utilizate numai pe proiecte și pot fi ocupate de specialiști care nu se regăsesc în cadrul
aparatului de specialitate, cele 10 posturi pe care ni le pune Instituția Prefectului la
dispoziție în baza numărului de locuitori, și s-a înființat Serviciul Monitorizare,
Intervenții Rapide și Situații de Urgență Salvamont asumat prin proiectul cu finanțare
europeană „Reabilitare și Modernizare Centru Regional de Intervenții Rapide și
Monitorizare în Situații de Urgențe localitatea Cireșu, județul Mehedinți”, cu un număr
de 8 posturi. Cele 6 persoane angajate pe posturile de pe proiecte, ce intră în cadrul
structurii Direcției managementul proiectelor, vor fi preluate în cadrul acestui serviciu,
întrucât în momentul acesta își desfășoară activitatea tot la Cireșu pe acest proiect. La
Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului s-a solicitat schimbarea denumirii din
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Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, banca de date urbane, GIS în
Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, control, banca de date urbane, GIS,
deci s-a introdus și noțiunea de control, ținând cont de faptul că s-au delegat și
competențe către consiliul județean care aparțineau IGSIC-ului, acuma vor fi exercitate
de specialiști din aparatul de specialitate, adică activitate de control, și 2 funcționari
publici din cadrul acestei direcții au solicitat la cererea dânșilor mutarea dintr-un
compartiment în altul. Au făcut o rocadă între compartimente în funcție de pregătirea
profesională. Vreau să precizez că am primit avizul ANFP-ului în data de 23 martie cu
privire la legalitatea reorganizării structurii în temeiul Legii nr. 188 și a Legii 53/ 2003
Codul Muncii.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Avizul comisiei juridice?
Domnul consilier Dumitrescu Doru:
Favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Avem amendament la comisia juridică?
Doamna Silvia Șocîte:
Da, avem. Deci Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare de utilități
publice să se numească Compartimentul guvernanță corporativă, monitorizarea
serviciilor.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Avem avizul comisie juridice cu amendament și avizul comisiei economice,
favorabil. Deci, amendamentul comisiei juridice este acela ca la Compartimentul
monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice completăm și cu „guvernanță
corporativă” pentru a ne încadra în prevederile Legii nr. 111/2016. Supun la vot
amendamentul. Cine este pentru? Mulțumesc, cu unanimitate (31 de voturi) s-a aprobat.
Supun la vot și proiectul cu amendamentul propus. Cine este pentru?
Doamna consilier Firu Stela:
Nu purtăm discuții la acest punct?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Am avut la comisii proiectul cu organigrama. Dacă sunt discuții, le discutăm. Vă
rog.
Doamna consilier Firu Stela:
Aș vrea să întreb la compartimentul achiziții publice aveți 4 posturi.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Am avut 4 și facem 6, suplimentăm la 6.
Doamna consilier Firu Stela:
Trecem de la 4 la 6. Ok.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Facem precizarea că în momentul de față funcționează acest compartiment doar cu
2 persoane angajate și ne este foarte, foarte greu.
Doamna consilier Firu Stela:
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Angajații, ok. Pentru că toate lucrările și toate licitațiile merg greu. Nu asta este
problema. Dar vreau să zic prin comparație. Ați luat achizițiile pentru că sunt foarte
importante. E ok, 6,10, să meargă lucrurile, dar apoi mă duc și văd că la Compartimentul
relația cu mass – media avem 3 posturi.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Păi stați să vedem, că nu este numai la relația cu mass – media, este și promovarea
activităților Consiliului Județean și administrarea portal. Am rămas în urmă cu portalul
consiliului județean și avem nevoie de un om care să se ocupe efectiv de portal.
Doamna consilier Firu Stela:
Bun. Dar nu am votat noi într-o altă ședință o sumă de bani, nu știu numai îmi aduc
aminte, o sumă mare de bani pentru administrarea portalului consiliului județean?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Nu pentru administrare.
Doamna consilier Firu Stela:
Dar pentru ce?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Pentru site. Și suma nu a fost foarte mare pentru că a fost o neînțelegere la vremea
respectivă. Nu ne mai întoarcem. S-a făcut site-ul. Acum avem nevoie de un salariat al
consiliului care să se ocupe efectiv să posteze toate documentele. Adică, după ședința
aceasta avem nevoie ca toate proiectele de hotărâri după ce le semnăm, să le postăm. Și
nu numai proiectele, și expunerea de motive și toate astea.
Domnul consilier Marcoci Alexandru:
Scuze, eu nu am verificat, dar portalul acela este funcțional?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Da este.
Doamna consilier Firu Stela:
Nu mi se parte că este proporțional împărțită pe activități.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Eu am gândit la maniera că facem această reorganizare să ne îmbunătățim
activitatea și să suplimentăm acolo unde este nevoie. Avem dovada aceasta cu acest
Birou de achiziții. L-am transformat din compartiment în birou. Dar vă spun că după ce
aprobăm organigrama ne vom lovi de o altă problemă, să vină oameni competenți care să
ocupe aceste posturi și s-ar putea să se întâmple cum se întâmpla în anii trecuți să
organizăm concursuri și fie nu venea nimeni, fie cei care veneau picau concursul.
Doamna consilier Firu Stela:
Suplimentarea vine de la Direcția Agricolă?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Da. Cele care au fost pe Camera Agricolă sunt acum pe aparatul de specialitate.
Doamna consilier Firu Stela:
Dacă credeți că vă ajută să conduceți județul mai bine cu organigrama așa, putem
să fim de acord.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
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Mulțumesc. Asta a fost credința mea atunci când am făcut acest proiect de
modificare de organigramă.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu amendamentul formulat și s-a aprobat
cu unanimitate, adică 31 de voturi.
Se trece la punctul 7 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 adrese de la UAT-uri pentru realocări de sume între obiective, și
anume Consiliul local Punghina solicită realocarea sumei de 105 mii lei de la obiectivul
„Construire Cămin cultural satul Recea” prin diminuarea sumelor la obiectivele „Rețea
de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere comuna Punghina” cu 35 mii lei și
„SF rețele de canalizare cu stații de epurare ape uzate menajere în localitățile Recea și
Drincea” cu 70 mii lei. Consiliul local Cujmir solicită realocarea sumei de 50 mii lei de la
obiectivul „Amenajare și modernizare târg comunal” la obiectivul „Amenajare și
modernizare Centru civil în comuna Cujmir”. Consiliul local Gruia solicită realocarea
sumei de 100 mii lei de la obiectivul „Rețele de canalizare și stație de epurare ape uzate
menajere în comuna Gruia” la obiectivul „DC 103 comuna Gruia”.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Avizul Comisiei juridice.
Domnul consilier Dumitrescu Doru:
Avizul este favorabil, cu amendamente, având în vedere solicitările primăriilor
Husnicioara, Malovăț și Gruia. La Husnicioara se solicită diminuarea sumelor alocate pe
unele obiective de investiții din cota de 20% din cotele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat și realocarea acestora pe alte obiective, după cum urmează: „Reparații și
întreținere drumuri și ulițe sătești în comuna Husnicioara” - 70 mii lei, „Studii de
fezabilitate privind drumurile din comuna Husnicioara” + 70 mii lei, „Reparații sistem
alimentare cu apă pe raza comunei Husnicioara” - 30 mii lei, „Studii de fezabilitate
privind sistemul alimentare cu apă pe raza comunei Husnicioara” + 30 mii lei. Primăria
Malovăț solicită diminuarea sumelor alocate pentru obiectivele „Extinderea rețelei de
alimentare cu apă în satul Lazu” cu 35 mii lei și „Modernizare drumuri comunale și
locale în comuna Malovăț” cu 49 mii lei și suplimentarea sumei alocată la obiectivul
„Modernizare cămin cultural Malovăț” cu suma de 84 mii lei. Prin adresa din 31.03.2017
Primăria Gruia renunță la solicitarea privind realocarea sumelor între obiective,
repartizarea rămânând cea inițială.
Comisia economică au avizat favorabil, cu aceleași amendamente.
Comisia servicii și comerț, Comisia de urbanism, Comisia învățământ, cultură,
sănătate, Comisia pentru agricultură și Comisia dezvoltare regională au avizat favorabil.
Amendamentele au fost supuse la vot și aprobate cu unanimitate, adică 31 de
voturi.
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Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu amendamentele formulate și s-a aprobat
cu unanimitate, adică 31 de voturi.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotărârii nr. 124/G/22.12.2016 privind aprobarea Strategiei de
eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
În decembrie 2016 s-a adoptat de către Consiliul Județean Hotărârea nr. 124. În
această strategie au fost cuprinse numai Consiliul Județean Mehedinți, UAT municipiul
Drobeta Turnu Severin și UAT municipiul Orșova. Ținând cont că pentru a putea fi
eligibile spre finanțare, proiectele ce vizează măsuri de creștere a eficienței energetice,
depuse de unitățile administrativ teritoriale din județul Mehedinți, trebuie să fie cuprinse
în strategia județeană. Față de aceste solicitări, propunem spre aprobare proiectul de
hotărâre prin care se solicită completarea Strategiei de eficiență energetică a județului
Mehedinți, cu comunele care fac parte din lista anexă.
Comisia juridică a avizat favorabil.
Domnul consilier Săceanu Constantin:
Am o întrebare. La punctul 18 din listă este trecut „Trecere în subteran sau
construirea unui traseu ocolitor al liniilor de cale ferată în municipiul Drobeta Turnu
Severin”. Ar fi extraordinar dacă s-ar muta linia care vine de la București la Timișoara și
s-ar elibera faleza. Este avut în vedere cumva?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Au tot felul de proiecte cei de la Primărie, pentru a putea să facă următorul pas,
inclusiv pentru a depune cereri de finanțare pe fonduri europene, un proiect de-al lor, așa
cum a discutat și la comisie, trebuie să fie prevăzut în strategia județeană de eficiență
energetică. Și atâta timp cât ne-au făcut această solicitare, cu siguranță au în vedere să
înceapă demersurile și din acest punct de vedere.
Domnul consilier Săceanu Constantin:
Ar fi bine să nu fie vorba de căile ferate uzinale. Nu e rău, dar ar fi bine dacă ar
muta odată linia ferată la nordul orașului.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 31 de
voturi.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Consolidare, reabilitare și
restaurare Muzeul de Artă - Drobeta Turnu Severin”, proiect ce a fost depus spre
finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Ținând cont de hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr. 28/23.03.2017 prin
care s-a modificat și aprobat valoarea totală a proiectului și contribuția proprie a UAT
județul Mehedinți, urmare a scăderii cotei de TVA; de asemenea de avizul 2916 din
aceeași dată al Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico-economice din cadrul
Consiliului Județean Mehedinți prin care au fost avizați indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare și restaurare Muzeul de Artă Drobeta
Turnu Severin”, propunem plenului Consiliului Județean Mehedinți aprobarea
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indicatorilor tehnico-economici așa cum au fost avizați de către Comisia tehnicoeconomică.
Comisia juridică a avizat favorabil.
Domnul consilier Constantinescu Teodor Constantin:
Domnule președinte, vreau să vă anunț că nu particip la vot.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 30 de voturi, domnul
consilier Constantinescu Teodor Constantin nu a participat la vot.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
elementelor de identificare din Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr.
58/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care formează patrimoniul public
al județului Mehedinți cu suprafața rezultată din măsurători pentru Drumul
Județean 607 A și completarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 963/2002 cu varianta
ocolitoare a DJ 607 A.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Prin hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr. 116/G/2016 au fost trecute în
domeniul public al UAT Mehedinți și administrarea Consiliului Județean Mehedinți
strada 1 Valea Copcii, drumul vicinal nr. 2 și drumul vicinal nr. 1 Dedovița Veche, total
lungime 3,582 km și 0,235 km din DC 21 în vederea modernizării și schimbării încadrării
în categoria drumurilor județene Varianta ocolitoare DJ 607A, drumuri care urmează să
fie înscrise în cartea funciară. 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 alin. 1 se prevede: „documentația cadastrală de primă înscriere
conține, la pct. j calculul analitic al suprafețelor, memoriu 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
proiectul de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare din Hotărârea
Consiliului Județean Mehedinți nr. 58/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care
formează patrimoniul public al județului Mehedinți cu suprafața rezultată din măsurători
pentru Drumul Județean 670 A și completarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 963/2002 cu
varianta ocolitoare a DJ 607 A.
Comisia juridică a avizat favorabil, cu amendamentul că, așa cum a corectat deja
președintele Consiliului Județean, denumirea corectă a drumului este DJ 607A, nu 670A.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
În cuprinsul hotărârii, la momentul când a fost redactată, s-a strecurat o eroare. Nu
este DJ 670 A ci corect este DJ 607A.
Amendamentul s-a supus la vot și a fost aprobat cu unanimitate, adică 31 de voturi.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu amendamentul formulat și s-a aprobat
cu unanimitate, adică 31 de voturi.
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Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al județului, a listei de investiții și a listei de investiții cu obiective
finanțate prin POR pentru anul 2017.
Doamna Vijulie Loredana:
Ca urmare a referatului de necesitate al Direcției de Managementul Proiectelor se
modifică lista de investiții pe obiective din POR prin diminuarea obiectivului
„Fluidizarea traficului în zona transfrontalieră Dunăreană DJ 607A, Drobeta Turnu
Severin - Cerneți - Valea Copcii - Husnicioara - Peri - Prunișor” și se suplimentează
obiectivul „Actualizare Studiu de Fezabilitate Reabilitare/ Modernizare DJ 607 ACentura de ocolire Drobeta Turnu Severin - Cerneți - Valea Copcii - Husnicioara - Peri Prunișor ”. Menționez că acest proiect a fost aprobat prin refinanțare în cadrul programul
România – Bulgaria.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Înainte să supun votului sunt dator cu câteva explicații. Așa cum spunea și doamna
director, acest proiect depus de noi, această cerere de refinanțare pe Programul Regional
Interreg V A România – Bulgaria, s-a depus pe data de 30 septembrie 2015. La momentul
când s-a depus cererea de finanțare am avut un studiu de fezabilitate făcut pe tronsonul
inițial al drumului, înainte de acele alunecări de teren din zona satului Oprănești care au
avut loc în luna Mai, anul trecut. Ni s-a comunicat de la biroul regional de cooperare
transfrontalieră de la Călărași că este nevoie de actualizarea studiul de fezabilitate, în
sensul că studiul de fezabilitate să aibă în vedere și această variantă de ocolire, pe acolo
pe unde s-a identificat traseul, unde am stabilit și cum am votat și noi în consiliul
județean, adică să actualizăm acest SF raportându-ne la noul aliniament al drumului.
Acesta este motivul pentru care se impune să rectificăm bugetul propriu, lista de investiții
și lista de investiții pe obiective finanțate prin POR pe acest an și să alocăm o sumă de
bani pentru actualizare.
Comisia juridică a avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 31 de
voturi.
Ultimul punct: Diverse.
Domnul col. (r) Șerban a propus organizarea unui simpozion cu tema
„Considerații personale și instituționale și nu numai pentru asigurarea prosperității
municipiului Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți”. S-a ținut un moment de
reculegere pentru cei care s-au jertfit pentru județul Mehedinți.
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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