CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei de îndată a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 6 martie 2017
Şedinţa de îndată a Consiliului Judeţean Mehedinţi din 6 martie 2017 a fost
convocată prin Dispoziţia nr. 210 din 06.03.2017. La şedinţa de îndată a Consiliului
judeţean Mehedinţi din data de 6 martie 2017 au participat 27 de consilieri din totalul de
31 de consilieri în funcţie de la începutul ședinței. Au lipsit: Alexe Vergil, Dumitrache
Claudiu, Nicolicioiu Sorin Cristian, Săceanu Constantin.
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 Drăghia Daniela - director Direcția tehnică.
Au mai participat presa şi televiziunile locale.
Domnul preşedinte Georgescu Aladin:
Bună ziua. Prin dispoziția nr. 210 din 06.03.2017 am convocat Consiliul judeţean
Mehedinţi în şedinţă de îndată astăzi, 6 martie 2017, orele 1400, ședință care are pe
ordinea de zi următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea 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.
2. Proiect de hotărâre privind includerea în Programul Naţional de Dezvoltare
Locală şi asigurarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Mehedinţi a obiectivului de
investiţii „Modernizare DJ 671E – Dîlbocița – int. DJ 670, L= 18,466 km”.
3. Proiect de hotărâre privind includerea în Programul Naţional de Dezvoltare
Locală şi asigurarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Mehedinţi a obiectivului de
investiţii : „Modernizare DJ 671A pe tronsoanele: int. DC 52 (Crăguieşti) – int. DJ 671E
(Ilovăț), int. DJ 671E (Ilovăț) - Studina (la asfalt) şi int. DC 45 (Șovarna) - Rudina (la
asfalt), L= 12,359 km”.
4. Proiect de hotărâre privind includerea în Programul Naţional de Dezvoltare
Locală şi asigurarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Mehedinţi a obiectivului de
investiţii: „Pod din beton armat pe DJ 606C lim. jud. Dolj - Țînțaru - Buicești km
57+990”.
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5. Proiect de hotărâre privind includerea în Programul Naţional de Dezvoltare
Locală şi asigurarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Mehedinţi a obiectivului de
investiţii : “Modernizare DJ 563A km 8+740 Slașoma – km 14+714 Petra (int. DC91),
L=5,974 km”
Ordinea de zi s-a supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 27 de voturi.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
repartizarea 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:
Prin Legea bugetului de stat nr. 6/2017 și adresa finanțelor publice, s-a alocat
Consiliului Județean suma de 12.219 mii lei, sumă pentru achitarea arieratelor, pentru
susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru cofinanțarea proiectelor de
infrastructură. Conform art. 33, alin. 3, lit. „b”, repartizarea cotei de 20% se face pe baza
hotărârii de consiliu județean, în baza solicitărilor. Repartizarea s-a făcut conform anexei
care este prezentă la hotărâre.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Vreau să informez secretariatul că nu particip la acest vot și nici la această
dezbatere, având în vedere relația de rudenie pe care o am cu un membru din Consiliul
local al municipiului Drobeta Turnu Severin.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Vă rog să consemnați că la primul proiect de hotărâre domnul consilier Nicolicea
nu participă nici la dezbatere și nici la vot. Înainte de a supune votului dumneavoastră
repartizarea, aș vrea să vă fac o scurtă informare. Prin legea bugetului de stat pe 2017 a
fost alocată o sumă mult mai mare față de ce s-a alocat județului Mehedinți la începutul
anului 2016, în sensul că sumele repartizate de finanțele sunt mai mari cu 11 000 100 lei,
în sensul că dacă anul acesta se repartizează o sumă de 48.179 mii, anul trecut s-a
repartizat suma 32.742 mii lei. De asemenea și în ceea ce privește cota de 20% pe care
noi astăzi o repartizăm la cele 66 de UAT-uri, este o diferență semnificativă de
aproximativ de 2 800.000, adică 28 de miliarde, în sensul că dacă anul trecut ne-a fost
repartizată doar suma de 9 435 000, anul acesta avem de repartizat suma de 12 219 mii
de lei. La modul de repartizare a sumelor pe unități administrativ teritoriale am ținut cont
de faptul că toate UAT-urile au Studii de fezabilitate de întocmit, au cote de cofinanțare
de asigurat la proiectele pe care le au deja în implementare sau care urmează să le
implementeze în perioada imediat următoare, fie că proiectele sunt din fonduri europene,
fie că sunt din programe guvernamentale mai ales pe programe de dezvoltare locală. Am
ținut cont de asemenea și de sumele repartizate de finanțe pe fiecare unitate
administrativ teritorială, cred că este o împărțire echitabilă și sper să primească votul
dumneavoastră
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Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 26 de voturi pentru,
domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu nu a participat la vot.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
includerea în Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi asigurarea cofinanţării
de către Consiliul Judeţean Mehedinţi a obiectivului de investiţii „Modernizare DJ
671E – Dîlbocița – int. DJ 670, L= 18,466 km”.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Așa cum ați observat și dumneavoastră din ordinea de zi, vom depune mâine la
Ministerul Dezvoltării 4 proiecte pentru a fi cuprinse în Programul Național de
Dezvoltare Locală, 3 drumuri și un pod. Suntem obligați să construim un nou pod pe
drumul județean 606 C în zona localității Buicești, comuna Butoiești, deoarece în anii
trecuți, în mandatul 2008-2012, s-a realizat pe fonduri europene o investiție pe acest
drum, din păcate podul nu a fost reabilitat la vremea respectivă, nu au avut timp să-l
reabiliteze, inundațiile din 2014 l-au afectat și se impune refacerea podului. Iar celelalte
trei drumuri sunt 3 drumuri importante pentru județul nostru și sper să primim finanțare
pe ele. Am început cu acest drum de la Dîlbocița - Firizu - Cerna Vârf pentru că este
unul dintre cele mai importante drumuri din județul nostru, drum cu potențial turistic
pentru zona respectivă și sper să permită accesul turiștilor în această zonă și să crească
numărul acestora în perioada următoare. Este un drum de 18,500 km drum pe care din
banii consiliului județean nu am fi avut posibilitatea să-l asfaltăm niciodată. Al doilea
drum este acela care începe de la Crăguiești și se termină la Rudina, pe mai multe
tronsoane: avem tronsonul Crăguiești – Ilovăț care nu a fost asfaltat niciodată, avem de
asemenea de la Ilovăț la Studina până se întâlnește cu drumul asfaltat de noi anul trecut
la Studina, și mai avem un tronson de la Șovarna la Rudina și acolo la Rudina se
întâlnește cu drumul de 3 km asfaltat de noi anul trecut. Și în condițiile acestea reușim să
asfaltăm tot tronsonul de la Rudina - Șovarn - Ilovăț - Crăguiești. Iar pentru locuitorii din
zona respectivă se scurtează cu cel puțin 20 km drumul către Drobeta Turnu Severin. Al
treilea drum pe care îl vom depune pe Programul Național de Dezvoltare Locală este în
continuarea celor 3 km pe care i-am asfaltat anul trecut de la Drumul județean 606 până
la Slașoma, continuăm până la intersecția cu DC 91 la Petra, astfel încât vom scurta
accesul către drumul județean 606 și către Severin, și către Craiova, al locuitorilor din
satele din zona respectivă: Podul Grosu, Slașoma, Bîcleș ș.a.m.d. Acesta are o lungime
mai scurtă de aproximativ 6 km.
Doamna Drăghia Daniela:
Programul Național de dezvoltare Locală se desfășoară conform Ordonanței de
Urgență nr. 28/2013. Această ordonanță a fost actualizată anul acesta în data de 25
ianuarie prin Ordonanța nr. 6. Ea prevede finanțarea obiectivelor de investiții în domenii
specifice, cum ar fi construire, modernizare, reabilitare de drumuri publice, clasificate și
încadrate conform prevederilor legale în vigoare, ca drumuri județene, drumuri de
interes local, drumuri comunale; realizare, modernizare și reabilitare de poduri, podețe,
pasaje pietonale. Luând în considerare adresa de la Ministerul Dezvoltării cu nr. 11.322
din luna februarie, solicitările pentru includerea în acest program trebuie să fie făcute în
termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat. Finanțarea acestor obiective se
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face de la bugetul de stat în proporție de 95%, iar diferența trebuie suportată și
cofinanțată de către Consiliul Județean. Ținând cont că din acest program Consiliul
Județean nu a desfășurat investiții, propunem spre aprobare cele trei drumuri și podul.
Ca sume, la „Modernizare DJ 671E – Dîlbocița – int. DJ 670, cu lungimea de 18,466 km
totalul investiției conform standardelor de cost este de 42.579.347 lei, eligibil de la
Ministerul Dezvoltării 41.222.454 lei iar cota de cofinanțare a Consiliului Județean este
de 1.356.893 lei; la drumul DJ 671A pe tronsoanele: int. DC 52 (Crăguieşti) – int. DJ
671E (Ilovăț), int. DJ 671E (Ilovăț) - Studina (la asfalt) şi int. DC 45 (Șovarna) Rudina (la asfalt), cu o lungime totală de 12,359 km, valoarea totală a investiției este de
26.780.818 lei, de la minister este eligibilă suma de 25.906.828 lei iar cota de
cofinanțare este de 873.990 lei; la podul din beton armat pe DJ 606C la limita județului
Dolj cu Țînțaru - Butoiești, la km 57+990, valoarea investiției este de 1.058.270 lei,
eligibil de la minister este 976.548 lei iar cota de cofinanțare este de 81.722 lei; la DJ
563A km 8+740 Slașoma – km 14+714 Petra (int. DC91), lungimea totală este de 5,974
km, valoarea totală a investiției este de 11.322.188 lei, valoarea eligibilă este de
10.952.350 iar cota de cofinanțare este de 369.838 lei.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 27 de
voturi.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind includerea
în Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi asigurarea cofinanţării de către
Consiliul Judeţean Mehedinţi a obiectivului de investiţii : „Modernizare DJ 671A
pe tronsoanele: int. DC 52 (Crăguieşti) – int. DJ 671E (Ilovăț), int. DJ 671E (Ilovăț)
- Studina (la asfalt) şi int. DC 45 (Șovarna) - Rudina (la asfalt), L= 12,359 km”.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 27 de
voturi.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind includerea
în Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi asigurarea cofinanţării de către
Consiliul Judeţean Mehedinţi a obiectivului de investiţii: „Pod din beton armat pe
DJ 606C lim. jud. Dolj - Țînțaru - Buicești km 57+990”.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
A prezentat Direcția tehnică acest proiect de hotărâre, aș vrea să fac un singur
amendament în loc de Buicești să trecem Butoiești, pentru că drumul merge până la
Butoiești iar podul care se construiește este în zona satului Buicești iar denumirea
corectă a drumului este lim. jud. Dolj - Țînțaru - Butoiești.
S-a supus la vot acest amendament care s-a aprobat cu unanimitate, adică 27 de
voturi.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu amendamentul formulat și s-a aprobat
cu unanimitate, adică 27 de voturi.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind includerea
în Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi asigurarea cofinanţării de către
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Consiliul Judeţean Mehedinţi a obiectivului de investiţii : “Modernizare DJ 563A
km 8+740 Slașoma – km 14+714 Petra (int. DC91), L=5,974 km”
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 27 de
voturi.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Vă mulțumesc că ați participat la această ședință, și vă aduc la cunoștință faptul că
mai mult ca sigur pe 13 sau pe 14 săptămâna viitoare vom avea ședința de aprobare a
bugetului județului. Cred că o vom face în ședință ordinară, vom avea și comisii în
prealabil, vă vom anunța.
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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