CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei de îndată a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 15 noiembrie 2016
Şedinţa de îndată a Consiliului judeţean Mehedinţi din 15 noiembrie 2016 a fost
convocată prin Dispoziţia nr.203/G din 14 noiembrie 2016. La şedinţa de îndată a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 15 noiembrie 2016 au participat 24 de consilieri
din totalul de 30 de consilieri în funcţie, de la începutul ședinței. A întârziat domnul
consilier Iordache Ion. Au lipsit: Goșa Marian, Nicolicea Alin Tiberiu, Prajea Manuela
Suzy, Udriște Iuliu Alin, Trușcă Jean Virgilius.
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, domnul Chiriță Iancu - director Direcția juridică, administrație publică locală,
resurse umane, achiziții publice, doamna Drăghia Daniela - director Direcția tehnică,
doamna Trancă Silvia - director Direcția managementul proiectelor, domnul Chirilă Alin director adjunct Direcția managementul proiectelor.
Au mai participat presa şi televiziunile locale.
Domnul preşedinte Georgescu Aladin:
Bună ziua, stimați colegi și reprezentanți ai presei. Bine ați venit la ședința de îndată
a Consiliului Județean Mehedinți din data de 15 noiembrie 2016. Prin Dispoziția nr.
203/G/14.11.2016 Consiliul Județean Mehedinți este convocat în ședință de îndată astăzi,
15 noiembrie 2016, ora 1400, ședință care are pe ordinea de zi următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumuturilor interne în valoare
de 10.000.000 lei pentru Reabilitarea Complexului Regiunii Porţilor de Fier şi valorificarea
lui ca produs turistic şi a listei de investiţii din bugetul creditelor interne.
2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - S.A., a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii
„Reabilitarea și reintroducerea în circuitul public a bazinului de înot din municipiul
Drobeta Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între U.A.T.
Judeţul Mehedinţi şi Universitatea din Craiova, precum şi aprobarea şi asigurarea finanţării
proiectului „Antreprenor – cariera mea de succes”, proiect ce urmează a fi depus spre
finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3
Prioritatea de investiţie 8.iii, Cod generat MySMIS 107233, România Start Up Plus.
1

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de
investiții „Reabilitare și modernizare drumuri județene, județul Mehedinți - DJ 562A
[Gruia (int.DN56C) - Rogova (int.DN56A)]; DJ 563 [int.DN56A – Oprișor (int.DJ561A)];
DJ 561A [Oprișor (int. DJ 563) – Bălăcița (int. DJ 606) – Gvardinița – Bîcleș - int. DJ
606A (Plopi)]; DJ 606A [ int. DJ 561 A - Plopi - Izvorălu (int. DJ 561 A)]; DJ 561A [ int.
DJ 606A - Tîmna - int. DN 6]; DJ 607 [int. DN 67A (Strehaia) – Grozești - Păsărani - lim.
jud. Gorj]", necesar depunerii proiectului „Reabilitare și modernizare drumuri județene,
județul Mehedinți - DJ 562A [Gruia (int. DN 56C) - Rogova (int. DN 56A)]; DJ 563 [int.
DN 56A – Oprișor (int. DJ 561A) ]; DJ 561A [Oprișor (int.DJ563) – Bălăcița (int. DJ 606)
- Gvardinița - Bîcleș - int. DJ 606A (Plopi)]; DJ 606A [ int.DJ 561 A - Plopi - Izvorălu (int.
DJ 561A)]; DJ 561A [ int. DJ 606A - Tîmna - int. DN 6]; DJ 607 [int. DN 67A (Strehaia) Grozești - Păsărani - lim. jud. Gorj]" spre finanțare în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020.
5. Proiect de hotărâre de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi
de aprobare a acordului de parteneriat privind „Reabilitare şi modernizare drumuri
judeţene, judeţul Mehedinţi - DJ562A [Gruia (int.DN56C) – Rogova (int.DN56A)]; DJ563
[int.DN56A – Oprişor (int.DJ561A)]; DJ561A [Oprişor (int.DJ563) – Bălăciţa (int. DJ606)
– Gvardiniţa – Bîcleş – int. DJ606A (Plopi)]; DJ606A [ int.DJ561A – Plopi – Izvorălu (int.
DJ561A)] ; DJ561A [ int. DJ606A – Tîmna – int. DN6]; DJ607 [int. DN67A (Strehaia) –
Grozeşti – Păsărani – lim. jud. Gorj]”, Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere
de importanţă regională, Prioritatea de Investiții 6.1. - Stimularea mobilităţii regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale, Apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1.
S-a supus la vot ordinea de zi și s-a aprobat cu unanimitate, adică 24 de voturi.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Mi-am permis să-l invit la această ședință și pe domnul primar al municipiului
Drobeta Turnu Severin, tocmai datorită faptului că pe ordinea de zi avem un proiect
important privind un obiectiv din municipiul Drobeta Turnu Severin, care urmează să fie
predat către Compania Națională de Investiții, și consider că era importantă prezența
domnului primar în cadrul acestei ședințe.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului împrumuturilor interne în valoare de 10.000.000 lei pentru
Reabilitarea Complexului Regiunii Porţilor de Fier şi valorificarea lui ca produs
turistic şi a listei de investiţii din bugetul creditelor interne.
Doamna Vijulie Loredana:
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr. 51/2016 s-a aprobat contractarea
unui împrumut de 10.000.000 lei pentru reabilitarea Muzeului Regiunii Porților de Fier. În
data de 1 noiembrie 2016 s-a semnat convenția de împrumut între Ministerul Finanțelor și
Consiliul Județean Mehedinți. Conform art. 17 din Ordonanța 8, după semnarea convenției
trebuie semnat bugetul creditelor interne pentru a putea să facem plățile din acest
împrumut.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi s-a aprobat cu unanimitate, adică 24 de
voturi.
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A venit domnul consilier Iordache Ion.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind predarea
către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania
Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în
vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea și reintroducerea în
circuitul public a bazinului de înot din municipiul Drobeta Turnu-Severin, judeţul
Mehedinţi”.
Domnul Chirilă Alin:
Consiliul Județean Mehedinți a solicitat la Compania Națională de Investiții sprijin
financiar în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea și reintroducerea în
circuitul public a bazinului de înot din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul
Mehedinți”. În vederea promovării acestei investiții în cadrul Programului național de
construcții de interes public sau social - Bazine de înot, CNI a solicitat hotărârea
Consiliului Județean Mehedinți privind predarea amplasamentului destinat construcției pe
perioada investiției, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin
CNI, care va realiza investiția și alte măsuri pe care trebuie să le îndeplinească
beneficiarul. Considerăm că pentru punerea în practică a celor solicitate prin adresa
Companiei Naționale de Investiții nr. 11669/22.01.2015, înregistrată la Consiliul Județean
Mehedinți cu nr. 864/26.01.2015 sunt necesare: predarea amplasamentului - imobil și
terenul aferent, pe bază de protocol către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice prin CNI, care va realiza investiția; angajamentul Consiliului
Județean Mehedinți de a asigura finanțarea pentru racordurile la utilități, întreținerea și
exploatarea obiectivului de investiții, care este în sumă de 386,807 mii lei; asigurarea
suprafețelor de teren necesare pentru depozitarea și organizarea de șantier; menținerea
destinației obiectivului reabilitat și întreținerea sa pe o perioadă de minimum 15 ani.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Este un moment important pentru demersurile făcute de Consiliul Județean
Mehedinți în ultimul an și jumătate, în sensul că astăzi suntem în situația de a preda către
Compania Națională de Investiții bazinul de înot, deoarece de la momentul când am
adoptat hotărârea la începutul anului 2016 și până în prezent s-a întocmit DALI pentru
acest bazin de înot. Totul a început de la un demers făcut de noi prin care am solicitat
inițial o sumă de aproximativ 10 milioane lei să reabilităm acest bazin de înot, după care
am suplimentat solicitarea și iată că am ajuns astăzi să ni se aloce pentru acest obiectiv de
către Compania Națională de Investiții suma de 6,5 milioane euro, care asigură o
schimbare totală la față și dotarea necesară pentru acest bazin de înot. Este și urgent să
predăm către CNI pentru că ne-a venit adresa pe data de 8.11.2016 și ni se solicită să
adoptăm și să le transmitem în regim de urgență o astfel de hotărâre.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Eu aș vrea să spun câteva cuvinte, domnule președinte. În primul rând vreau să
reamintesc că demersurile au fost multe și complicate, domnul președinte a spus în câteva
cuvinte, încă din 2012 au fost începute aceste demersuri prin preluarea de la Ministerul
Învățământului a bazinului de înot. Vreau să-i mulțumesc în mod public domnului director
Chirilă pentru tenacitatea cu care s-a bătut pentru acest proiect, și vreau să-i mulțumesc și
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pentru faptul că m-a implicat și pe mine, și am și eu o mică contribuție în situația în care ne
găsim astăzi în atragerea acestor bani. Momente din acestea mă fac să trăiesc o satisfacție
cu totul și cu totul deosebită, mă bucur că realizarea asta sigur, nu e a cuiva anume, e a
Consiliul Județean în ansamblul său, și acestea sunt momente pentru care chiar merită să
facem politică, atunci când rămâne ceva în urma noastră și facem un bine generațiilor
următoare. Felicitări, domnule director.
Domnul Chirilă Alin:
Vă mulțumesc frumos.
Domnul consilier Săceanu Constantin:
Domnule președinte, remarc că ați avut - și vă felicit pentru această investiție, dar
remarc din spusele dumneavoastră și ale domnului Mazilu că din 2012 vă chinuiți să
obțineți acești bani. Deci trei ani de zile pe guvernarea Ponta nu ați reușit să obțineți acești
bani, și în mai puțin de un an de zile pe guvernarea Cioloș i-ați obținut.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Ați înțeles total greșit.
Domnul consilier Săceanu Constantin:
Înseamnă că nu știți să vorbiți, îmi pare rău.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Pricepeți dumneavoastră greu, dar nu contează.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi s-a aprobat cu unanimitate, adică 25 de
voturi.
Domnul primar Marius Screciu:
Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru
vot. Este într-adevăr un moment important pentru noi ca oraș, și eu vorbesc aici în dublă
calitate - în primul rând de edil, de faptul că este un obiectiv extraordinar de important
pentru toți severinenii, și nu numai, și în ai doilea rând vorbesc și din punct de vedere
sentimental, 7 ani am fost director la bazinul de înot, nu a fost închis o zi atunci când eu am
fost director. Din păcate, în ultimii ani a ajuns în starea în care a ajuns. Astăzi, prin votul
dumneavoastră și prin decizia care s-a luat la nivel central, dăm o șansă Severinului, dăm o
șansă severinenilor să facă sport, să învețe să înoate, le dăm o șansă în primul rând copiilor
noștri. Am înțeles că e ultimul pas înainte de modernizarea lui, de a intra în procesul de
aprobare a banilor, încă odată vă felicit pe toți consilierii, să sperăm că lucrările și
contractul se va semna cât mai repede, și în doi ani de zile bazinul olimpic de înot să
reprezinte o emblemă, așa cum a fost odată pentru Turnu Severin și pentru județul
Mehedinți.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Acordului de Parteneriat între U.A.T. Judeţul Mehedinţi şi Universitatea din
Craiova, precum şi aprobarea şi asigurarea finanţării proiectului „Antreprenor –
cariera mea de succes”, proiect ce urmează a fi depus spre finanţare în cadrul
Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 Prioritatea de
investiţie 8.iii, Cod generat MySMIS 107233, România Start Up Plus.
Doamna Trancă Silvia:
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Acest proiect va oferi șansa la 350 de persoane să participe la cursul de
antreprenoriat organizate în parteneriat cu Universitatea din Craiova. În cadrul acestor
cursuri vor învăța să elaboreze un plan de afaceri, după care va urma un concurs de soluții,
astfel încât vor fi selectate 45 de planuri de afaceri cu valoare maximă, care se acordă pe
un plan de afacere, de 40 mii euro. Prin acest proiect consiliul județean dorește să dezvolte
mediul de afaceri, astfel vor fi înființate 45 de firme noi. Valoare proiectului, parte care îi
revine consiliului județean, este de 9.396.143 de lei, cu o cofinanțare de 27.416,86 lei.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi s-a aprobat cu unanimitate, adică 25 de
voturi.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare
drumuri județene, județul Mehedinți - DJ 562A [Gruia (int.DN56C) - Rogova
(int.DN56A)]; DJ 563 [int.DN56A – Oprișor (int.DJ561A)]; DJ 561A [Oprișor (int. DJ
563) – Bălăcița (int. DJ 606) – Gvardinița – Bîcleș - int. DJ 606A (Plopi)]; DJ 606A [
int. DJ 561 A - Plopi - Izvorălu (int. DJ 561 A)]; DJ 561A [ int. DJ 606A - Tîmna - int.
DN 6]; DJ 607 [int. DN 67A (Strehaia) – Grozești - Păsărani - lim. jud. Gorj]",
necesar depunerii proiectului „Reabilitare și modernizare drumuri județene, județul
Mehedinți - DJ 562A [Gruia (int. DN 56C) - Rogova (int. DN 56A)]; DJ 563 [int. DN
56A – Oprișor (int. DJ 561A) ]; DJ 561A [Oprișor (int.DJ563) – Bălăcița (int. DJ 606)
- Gvardinița - Bîcleș - int. DJ 606A (Plopi)]; DJ 606A [ int.DJ 561 A - Plopi - Izvorălu
(int. DJ 561A)]; DJ 561A [ int. DJ 606A - Tîmna - int. DN 6]; DJ 607 [int. DN 67A
(Strehaia) - Grozești - Păsărani - lim. jud. Gorj]" spre finanțare în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020.
Doamna Trancă Silvia:
Indicatorii tehnico – economici sunt următorii: lungimea reabilitată propusă pentru
modernizare și reabilitare este de 112,525 km. Valoarea totală a proiectului este de
215.283.739 de lei, în euro 48.596.780,82 euro. Durata de realizare este de 36 de luni.
Doamna consilier Firu Stela:
Domnule președinte, ați spus Studiul de Fezabilitate revizuit. Ce înseamnă asta?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Inițial s-a întocmit studiul de fezabilitate pe acest drum strategic, a fost adoptat de
noi prin hotărârea consiliului județean, doar că între timp ghidul de finanțare pentru
unitatea de investiții 6 prin Programul Operațional Regional a fost modificat de două ori și
am fost nevoiți să revizuim acest studiu de fezabilitate, și veți vedea și la proiectul de
hotărâre următor că s-a introdus suplimentar acel acord de parteneriat cu toate U.A.T.urile care sunt traversate de drumul strategic.
Doamna consilier Firu Stela:
Ok. Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi s-a aprobat cu unanimitate, adică 25 de
voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre de aprobare a
proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a acordului de
parteneriat privind „Reabilitare şi modernizare drumuri judeţene, judeţul Mehedinţi
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- DJ562A [Gruia (int.DN56C) – Rogova (int.DN56A)]; DJ563 [int.DN56A – Oprişor
(int.DJ561A)]; DJ561A [Oprişor (int.DJ563) – Bălăciţa (int. DJ606) – Gvardiniţa –
Bîcleş – int. DJ606A (Plopi)]; DJ606A [ int.DJ561A – Plopi – Izvorălu (int. DJ561A)] ;
DJ561A [ int. DJ606A – Tîmna – int. DN6]; DJ607 [int. DN67A (Strehaia) – Grozeşti
– Păsărani – lim. jud. Gorj]”, Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere
de importanţă regională, Prioritatea de Investiții 6.1. - Stimularea mobilităţii
regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T,
inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1.
Doamna Trancă Silvia:
Doamna Trancă Silvia:
Față de ce am spus anterior, trebuie să menționez că acordul de parteneriat este
semnat între Unitatea Administrativ Teritorială a județului Mehedinți și Unitățile
Administrativ Teritoriale din Gruia, Pătulele, Jiana, Vînjuleț, Rogova, Punghina, Oprișor,
Bălăcița, Bîcleș, Dumbrava, Tâmna, Strehaia și Grozești. Era nevoie de acest acord de
parteneriat, deoarece se vor face și drumurile laterale în comunele respective, astfel să
asigurăm siguranța rutieră.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi s-a aprobat cu unanimitate, adică 25 de
voturi.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Vă mulțumesc încă o dată că ați participat la această ședință de îndată și vă doresc o
zi bună tuturor.
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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