CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei de îndată a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 5 decembrie 2016
Şedinţa de îndată a Consiliului judeţean Mehedinţi din 5 decembrie 2016 a fost
convocată prin Dispoziţia nr.214/G din 5 decembrie 2016. La şedinţa de îndată a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 5 decembrie 2016 au participat 30 de consilieri
din totalul de 31 de consilieri în funcţie. A lipsit domnul consilier Alexe Vergil.
Din partea aparatului de specialitate al consiliului judeţean au participat: domnul
secretar Mednyanszky Ştefan Ladislau, domnul Drăghiea Nicolae - administrator public,
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
Trancă Silvia - director Direcția managementul proiectelor, doamna Chircu Doinița
Mariana - manager Muzeul Regiunii Porților de Fier, doamna Nuță Lucia - director
Camera Agricolă Mehedinți, doamna Buzatul Dana - director Centrul școlar de educație
incluzivă Constantin Pufan.
Au mai participat presa şi televiziunile locale.
Domnul preşedinte Georgescu Aladin:
Bună ziua și bine ați venit la această ședință de îndată a Consiliului Județean
Mehedinți. Prin Dispoziția nr. 214/G/05.12.2016 Consiliul Județean Mehedinți este
convocat în ședință de îndată astăzi, 5 decembrie 2016, ora 1400, ședință care are pe ordinea
de zi următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea şi asigurarea finanţării proiectului nr.
15.1.1.037 „The streamline of the traffic in the cross border Danubian area” („Fluidizarea
traficului in zona transfrontaliera a Dunarii”), depus în cadrul Programului Intereg V A –
România – Bulgaria, Axa Prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea si asigurarea finanțării proiectului nr.
15.1.098 „Roman heritage of Moesia and Dacia Traiana – the common cultural value of
Bulgaria and Romania in support of social and economic development on the Lower
Danube” („Patrimoniul român al Moesiei și Dacia Traiană – valori culturale comune în
susţinerea dezvoltări sociale şi economice în Dunărea de jos”), depus în cadrul
Programului Intereg V A – România – Bulgaria, Axa Prioritară 2, O regiune verde.
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3. Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor pentru finanţarea drepturilor
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de
masă.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, a listei de
investiţii a judeţului şi a listei cu obiective finanţate prin POR şi a listei de investiţii din
venituri proprii, pe anul 2016.
S-a supus la vot ordinea de zi și s-a aprobat cu unanimitate, adică 30 de voturi.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea şi asigurarea finanţării proiectului nr. 15.1.1.037 „The streamline of the
traffic in the cross border Danubian area” („Fluidizarea traficului in zona
transfrontaliera a Dunării”), depus în cadrul Programului Intereg V A –România –
Bulgaria, Axa Prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Este vorba despre drumul care pleacă din centura municipiului, traversează Cerneți,
Husnicioara și ajunge la Prunișor. Vă rog, doamna director.
Doamna Trancă Silvia:
Valoarea totală a proiectului este de 7.966.734,43 euro din care cheltuieli eligibile
ale partenerului român care este lider de parteneriat, respectiv Consiliul Județean –
5.081.087,26 euro, din care cheltuieli FEDR 85%, cofinanțare națională 13% și contribuția
proprie a Consiliului Județean este de 2%, respectiv 101.621,75 euro; cheltuieli neeligibile
– 1.402.535,56 euro. Lungimea drumului reabilitat este de 27,750 km. În același timp,
conform notificării pe care am primit-o de la biroul regional de cooperare transfrontalieră
Călărași, trebuie să specificăm și componența echipei de implementare dar și ceea ce
înseamnă și echipa de sprijin. Astfel, va fi formată din: manager proiect, asistent manager,
responsabil relații cu presa, secretar, responsabil monitorizare, responsabil relații
interinstituționale, responsabil managementul documentelor, responsabil achiziții publice,
responsabil juridic, coordonator financiar, responsabil tehnic. Echipa de sprijin va avea
următoarea structură: Interpretare - traducere, asistent responsabil financiar, asistent
responsabil tehnic, auditor intern - două posturi, conducător auto.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi s-a aprobat cu unanimitate, adică 30 de
voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea si
asigurarea finanțării proiectului nr. 15.1.098 „Roman heritage of Moesia and Dacia
Traiana – the common cultural value of Bulgaria and Romania in support of social
and economic development on the Lower Danube” („Patrimoniul român al Moesiei și
Dacia Traiană – valori culturale comune în susţinerea dezvoltări sociale şi economice
în Dunărea de jos”), depus în cadrul Programului Intereg V A – România – Bulgaria,
Axa Prioritară 2, O regiune verde.
Doamna Chircu Doinița:
Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri. Ministerul a
depus anul trecut, în parteneriat cu Administrația Pleven Bulgaria, un proiect pe
Programul INTERREG – România – Bulgaria, prin care ne-am propus să reconstruim
Amfiteatrul roman și să creăm un eveniment cultural care să intre în tradiția evenimentelor
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culturale ale orașului și județului Mehedinți. Vestea bună este că a primit finanțare acest
proiect, vestea proastă este că am transmis greșit de la muzeu niște date cu privire la
finanțare, și îmi asum greșelile care s-au făcut, nu-mi aparțin dar mi le asum și vă rog să ne
scuzați pentru aceste imperfecțiuni. De aceea vă mulțumim pentru toată susținerea, că anul
trecut am primit susținerea consiliului județean ca să putem depune proiectul, iar anul
acesta cu susținerea dvs., avem asigurată partea de cofinanțare pentru că pe 13 decembrie
vom primi vizita pentru semnarea contractului. Proiectul, în ceea ce ne privește suma
alocată Muzeului Regiunii Porților de Fier are valoare totală de 1.488.096,34 euro, din care
FEDR - 1.264.881,89 euro; cofinanțarea publică este de 193.452,52 euro; cofinanțarea
susținută de consiliul județean este de 29.761,93 euro; sume neeligibile 565,82 euro.
Echipa de proiect este constituită din 3: coordonator proiect, responsabil implementare
activități și asistent financiar, și cu permisiunea dvs. voi ruga un consilier să depună
amendamentele pentru a remedia greșelile pe care noi ni le asumăm.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Vă rog să mai repetați odată valoarea totală.
Doamna Chircu Doinița:
1.488.096,34.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Vă propun amendamentul în sensul de a se rectifica la cheltuieli totale eligibile
valoarea în loc de 1.414.532,21 euro, valoare corectă să fie 1.488.096,34 euro. De
asemenea rectificare mai facem la contribuția proprie a muzeului în loc de 27.761.93 euro,
vom avea o valoare corectă de 29.761,93 euro, iar la cheltuielile neeligibile în loc de
596,82 euro vom avea 565,82 euro. Am spus valorile corecte?
Doamna Chiru Doinița:
Corect.
S-a supus la vot amendamentul și s-a aprobat cu unanimitate, adică 30 de voturi.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi s-a aprobat cu 29 de voturi pentru, domnul
consilier Constantinescu Teodor Constantin nu a participat la vot.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor
pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale
speciale integraţi în învăţământul de masă.
Doamna Vijulie Loredana:
Inspectoratul județean a transmis situația către consiliul județean cu sumele necesare
pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Noi am mai aprobat data trecută o sumă de
394, 47 parcă, acum au fost primite solicitări de la 30 de primării, suma pe care trebuie să o
repartizăm este de 359,99 mii lei.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi s-a aprobat cu unanimitate, adică 30 de
voturi.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al judeţului, a listei de investiţii a judeţului şi a listei cu obiective
finanţate prin POR şi a listei de investiţii din venituri proprii, pe anul 2016.
Doamna Vijulie Loredana:
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Ministerul Agriculturii a suplimentat bugetul pentru Camera Agricolă cu suma de 75
mii lei, atât în partea de venituri cât și în partea de cheltuieli și vom modifica bugetul;
Ministerul Administrației Publice a alocat suma de 462 mii lei pentru elaborarea planurilor
urbanistice, motiv pentru care vom modifica bugetul județului; Ministerul Muncii și
Familiei Sociale a majorat drepturile persoanelor cu handicap cu suma de 3160 mii lei,
motiv pentru care vom rectifica bugetul. Au fost primite mai multe adrese de la
subordonate prin care solicită alocări de sume pentru asigurarea salariilor lunii noiembrie și
pentru cheltuielile materiale. Prin Ordonanța 86/2016 am primit bani pentru cheltuieli
descentralizate, bani cu destinație pentru cap. 65.02 – Învățământ - 834 mii lei din care 634
mii lei pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă Constantin Pufan din care 120 mii lei
cheltuieli de personal pentru asigurarea salariilor lunii noiembrie, iar diferența pentru
cheltuieli materiale; pentru Liceul Tehnologic Drobeta – 200 mii lei și 58 mii lei pentru
programul lapte și corn; cap. 68.02- Asistență Socială s-a primit suma de 1598 pentru
sistemul de protecție a copilului și 647 mii lei pentru persoanele cu handicap. Menționez
că, din această sumă de 647 mii lei, 100 mii lei vor fi folosiți pentru persoanele cu
handicap iar diferența va fi folosită pentru copii și familie socială - avem această
posibilitate prin Ordonanța nr. 86, art. 27 alin. (8). Aș vrea să precizez, după cum
cunoaștem cu toții, potrivit legislației în vigoare pentru copiii cu cerințe educaționale
speciale, pentru plata salariilor personalului neclerical, pentru învățământul special, pentru
protecția copilului, sumele în mare parte vin de la bugetul de stat. Având în vedere că
aceste sume nu au fost alocate până în prezent, consiliul județean a fost nevoit să aloce din
veniturile proprii. Astfel, suma primită de 4862 mii lei pentru echilibrare nu face decât să
reîntregească bugetul județului respectiv veniturile proprii și va fi redistribuită astfel:
pentru cap. 51.02 – autorității 465 mii lei pentru salariile lunii noiembrie; 1687 mii lei
pentru cheltuieli materiale; cap. 54.02 pentru evidența populației 47 mii lei pentru
cheltuieli de personal și 40 de mii lei pentru cheltuieli materiale; pentru cap.60.02 – centrul
militar alocăm suma de 10 mii lei pentru titlul 70 - cheltuieli de capital așa cum apare în
anexa 2 lista de investiții; cap.61.02 pentru protecția civilă alocăm suma de 40 mii lei
pentru cheltuieli materiale; cap.66.02 – sănătate alocăm suma de 300 mii lei pentru plata
utilităților de la Blocul Materno – Infantil; cap. 67.02 alocăm suma de 50 mii lei pentru
plata salariilor lunii noiembrie, alocăm suma de 137 mii lei pentru cofinanțarea proiectului
reabilitarea Amfiteatrului, proiect de care vorbeam mai devreme; alocăm suma de 120 mii
lei, sumă plătită de către consiliul județean pentru utilitățile la clădirea muzeului, utilități
care vor fi recuperate ulterior de la constructori, de asemenea alocăm suma de 385 mii lei
pentru plata cheltuielilor de personal pentru personalul neclerical; cap.68.02 alocăm suma
de 210 mii lei pentru persoanele vârstnice, alocăm suma de 60 mii lei pentru cheltuielile
centrului medico – social Bâcleș; cap.84.02 alocăm suma de 540 mii lei pentru titlul 20 –
Bunuri și servicii, alocăm suma de 683 mii lei pentru proiectul 2 – cofinanțarea 2%,
proiectul ce vorbeam mai devreme cu acel DJ 607 A – Dr. Tr. Severin – Valea Copcii –
Husnicioara – Peri – Prunișor, vom modifica lista de investiții a județului, lista de investiții
prin POR și lista de investiții din venituri proprii. Lista de investiții a județului se modifică
prin diminuarea cap. 65.02 – centrala termică de Școala Pufan și se alocă suma către
realizarea unei expertize tehnice la Căminul Studențesc, clădirea cu destinație Cămin
4

Studențesc - vom efectua o expertiză tehnică și DALI; de asemenea vom aloca suma 10 mii
lei așa cum am spus mai devreme pentru titlul 70 pentru expertiză DALI la pentru
reabilitarea centralei de la Centrul Militar. Se modifică lista din POR așa cum am spus cu
cele două proiecte cofinanțările de 2% și lista din venituri proprii se modifică cu 45 mii lei
- Camera Agricolă a încasat venituri peste prevederea inițială motiv pentru care își
modifică bugetul. În ceea ce privește instituțiile finanțate din venituri proprii mai avem
unele modificări. La Spitalul Județean de exemplu, și-au suplimentat valoarea de contract
cu Direcția de Sănătate Publică și cu Casele de Sănătate și își majorează bugetul cu
4415,10 mii lei. De asemenea Centrul Cultural a încasat venituri peste prevederea inițială și
își majorează venitul cu 39 mii lei. Mulțumesc.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Dacă sunt întrebări. Vă rog să consemnați că nu participă la vot domnul consilier
Constantinescu și domnul consilier Udriște. Domnul Nicolicea, vă rog.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Domnule președinte, nu am avut materialele de foarte mult timp ca să ne uităm uita
peste, și drept urmare întrebările sunt bine venite în plen. Prin urmare, prin adresa nr.
4231/2016, Centrul Școlar Constantin Pufan solicită alocarea sumei de 120 mii lei, înțeleg
că noi, pentru plata salariilor lunii noiembrie și suma de 514 mii lei noi pentru titlul 20 –
Bunuri și servicii. La o scurtă constatare observăm tot în Expunerea de Motive, cap.55.02
– Învățământ, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Constantin Pufan, 634 mii lei noi
pentru plata salariilor lunii noiembrie 120 mii lei și cheltuieli materiale 514 mii lei noi.
Două întrebări. Cheltuieli materiale sau Bunuri și Servicii? Și a două întrebare este dacă la
toate proiectele putem observa ce înseamnă Bunuri și Servicii, ce înseamnă alte cheltuieli,
aici ni se spune clar, cheltuieli materiale sau Bunuri și servicii. Nedetaliate. Iar la fel am
înțeles că ar fi vorba de salariile lunii decembrie din expunerea dvs.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Nu. Noiembrie.
Doamna Vijulie Loredana:
Nu. Este noiembrie dacă scria decembrie era eroare.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Bunuri și servicii sau cheltuieli materiale? Titlul 20 sau cap.65.02? ce presupune
aceste cheltuieli materiale?
Doamna Vijulie Loredana:
În primul rând vreau să spun că banii veniți pentru Pufan, mă rog pentru
învățământul special sunt cu destinație. Deci, puteau să ceară 10 lei că tot aceeași bani îi
dădeam pentru că vin cu destinație. În al doilea rând, Bunuri și Servicii este Titlul 20, așa
este în formularul de buget. Titlul 20 – Bunuri și Servicii înseamnă în altă traducere
cheltuieli materiale și cuprinde: furnituri de birou, utilități, apă, canal, salubritate, alte
cheltuieli care sunt, se sparge un geam, acesta este formularul de buget cu toate articolele
respective.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Am înțeles.
Doamna Vijulie Loredana:
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Materiale de curățenie, materiale sanitare, medicamente, nu este cazul, vă detaliez
exact ce înseamnă.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Știți de ce întreb aceste lucruri? Pentru că o să arăt și conducerii Consiliului Județean
Mehedinți dar nu în această ședință este momentul. M-ar fi interesat ce înseamnă
cheltuielile astea materiale, asta o dată, doi: de ce nu sunt scrise aici la fel de bine cum
pentru alte proiecte, cheltuielile materiale le avem scrise, știm ce înseamnă cu exactitate și
știți foarte bine că acum 2 luni de zile am avut o situație de genul domne eu nu am trimis
nicio adresă dar de fapt a apărut adresa, dar de fapt nu este semnată de mine, dar de fapt a
venit de la instituție și așa, mai pe surse, pe nesurse am făcut rost și de adresele care erau
numerotate și le-am fotografiat. De asta întreb, e frumos ce se întâmplă acum.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Dacă mai sunt întrebări pe acest subiect.
Doamna consilier Firu Stela:
Eu aș vrea să mă lămuresc domnule președinte că nu m-am lămurit. La alte cheltuieli
– Bunuri și servicii 500 de mii lei, adică 5 miliarde de lei vechi până la sfârșitul anului?
Doamna Vijulie Loredana:
Da. Încă o dată vă spun. Au venit cu destinație. Da. 514 mii lei, Titlul 20 – Bunuri și
Servicii pentru Centrul Pufan și 200 mii lei pentru Liceul Tehnologic Drobeta.
Doamna consilier Firu Stela:
Deci, aceștia sunt bani care doar trec prin bugetul consiliului.
Doamna Vijulie Loredana:
Da.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Suntem obligați să repartizăm la cele două școli.
Doamna consilier Firu Stela:
Am înțeles.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi s-a aprobat cu 27 de voturi pentru, o
abținere - Nicolicea Alin Tiberiu, domnii consilieri Constantinescu Teodor Constantin și
Udriște Iuliu Alin nu au participat la vot.
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.
6

