CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei de îndată a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 07 iulie 2016
Şedinţa de îndată a Consiliului judeţean Mehedinţi din 07 iulie 2016 a fost
convocată prin Dispoziţia nr.13/G din 06 iulie 2016. La şedinţa de îndată a Consiliului
judeţean Mehedinţi din data de 07 iulie 2016 au participat 21 de consilieri din totalul de
31 de consilieri în funcţie. A întârziat domnul consilier Udriște Iuliu Alin. Au lipsit:
Alexe Vergil, Firu Stela, Maliborschi Marinescu Victor, Mărculescu Dumitru, Nicolicea
Alin Tiberiu, Popescu Virgil Daniel, Stăicuț Dorel, Trușcă Constantin, Vuvrea Nicolae.
Din partea aparatului de specialitate al consiliului judeţean au participat: , domnul
Chiriță Iancu - director Direcția juridică, administrație publică locală, resurse umane,
achiziții publice, doamna Cîtu Marcela – şef Serviciu juridic, contencios, administrație
publică locală, doamna Trancă Silvia - director Direcția managementul proiectelor.
Au mai participat presa şi televiziunile locale.
Domnul preşedinte Georgescu Aladin:
Bine ați venit la prima ședința de îndată a consiliului județean. Vă spusesem
despre această ședință încă de la momentul constituirii consiliului județean. Nu am
organizat-o săptămâna trecută, am așteptat săptămâna aceasta, pentru că este nevoie de
suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect și veți vedea despre ce este vorba. Acesta
este motivul pentru care am amânat cu o săptămână această ședință. Prin Dispoziţia nr.
13/G/06.07.2016, Consiliul Judeţean Mehedinţi este convocat în şedinţă de îndată
astăzi, 07 iulie 2016, orele 1000, şedinţă care are pe ordinea de zi următorul punct:
1. Proiect de hotărâre privind constituirea componenței nominale a comisiilor de
specialitate ale Consiliului Județean.
Vă rog să fiți de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu încă un material, și
anume: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 68/24.05.2016 privind darea
acordului pentru aprobarea și asigurarea cofinanțării proiectului „Consolidare,
reabilitare și restaurare Muzeul de Artă - Drobeta Turnu Severin”, proiect ce urmează a
fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
S-a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu acest material și s-a aprobat cu
unanimitate, adică 21 de voturi.
Ordinea de zi suplimentată s-a supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică
21 de voturi
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Se trece la primul punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind
constituirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean.
Domnul Chiriță Iancu:
În conformitate cu prevederile art. 98, coroborat cu art. 54 alin. 1 din Legea nr.
215 privind administrația publică locală, republicată, actualizată, după constituire
consiliul județean își organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de
activitate. În baza prevederilor legale arătate, Consiliul Județean Mehedinți a stabilit
prin Hotărârea nr. 6 din 24 iunie 2016 numărul și denumirea comisiilor de specialitate la
nivelul autorității publice județene, comisii care sunt în număr de 7. În denumirea lor
prescurtată, acestea sunt: Comisia juridică, Comisia economică, Comisia pentru
agricultură, mediu și dezvoltare rurală, Comisia de urbanism, Comisia pentru comerț,
Comisia de învățământ, cultură, sănătate și Comisia pentru relații externe și dezvoltare
regională. Potrivit art. 19 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului
Județean Mehedinți, comisiile pot avea un număr de 3-9 membri, recomandabil un
număr impar, consilierii pot face parte din cel mult două comisii, și fiecare partid sau
grup politic să aibă cel mult 4 membri în fiecare comisie. Constituirea comisiilor de
specialitate se face prin libera opțiune a consilierilor județeni, în funcție de pregătirea
și veleitățile acestora. Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să faceți
propuneri pentru a constitui nominal comisiile.
A venit domnul consilier Udriște Iuliu Alin.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Înainte de a da cuvântul domnului vicepreședinte Mazilu pentru a face
propunerile din partea PSD, aș vrea să vă aduc la cunoștință următorul aspect: cei 11
consilieri PNL au 22 de locuri în cele 7 comisii. Noi, PSD plus ALDE, suntem 20, dar
pentru faptul că eu, cu domnul Mazilu și doamna Nanciu nu putem face parte din
comisii, mai rămân 17 ori 2, vom avea 34 de locuri în cele 7 comisii. Deci, idea asta
este că noi avem 34 de locuri și dumneavoastră aveți 22. Acesta este regulamentul, și în
funcție de asta facem și noi propunerile. Vă rog, domnule Mazilu.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac două precizări. Propunerile pe care
noi o să le facem astăzi sunt urmare a consultărilor între grupurile de consilieri ale
partidelor componente ale Consiliului județean Mehedinți. Sunt urmare a algoritmului
reieșit din votul dat de cetățeni, asigurând două comisii pentru fiecare dintre colegii
consilieri. Ținând cont de faptul că 4 din colegii noștri și-au exprimat în scris demisia
din calitatea de consilier județean, am convenit să completăm comisiile până la limita
locurilor consilierilor în funcție la acest moment, urmând ca atunci când vom avea pe
cei patru noi colegi validați în plenul consiliului județean, la ședința ordinară, să
completăm cu aceștia comisiile. De aceea s-ar putea ca acele comisii care au 9 sau 7
consilieri să fie incomplete pentru o scurtă perioadă de timp, până la ședința ordinară a
consiliului județean. Prin urmare, în urma consultărilor, din partea grupului PSD, avem
următoarele propuneri: pentru comisia juridică: domnul Bălănescu Alexandru, domnul
Dumitrescu Doru, domnul Iordache Ion, domnul Zamfir Emanoil, doamna Teiș Alina,
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urmând a ne păstra o propunere pentru momentul în care consiliul va fi completat cu
ceilalți colegi.
Domnul consilier Manțog Valeriu:
Pentru comisia juridică, din partea Partidului Național Liberal avem pe domnul
Mărculescu Dumitru, domnul Manțog Valeriu Ștefan și domnul Marcoci Alexandru.
S-a supus la vot componenţa nominală a comisiei juridice şi s-a aprobat cu
majoritate de voturi, cei nominalizaţi neparticipând la vot.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Pentru comisia economică propunem pe domnii Bălănescu Alexandru, Alexe
Vergil, Zamfir Emanoil, urmând ca pe alte două locuri să facem propuneri în momentul
validării noilor consilieri.
Doamna vicepreședinte Nanciu Renatta:
Din partea ALDE propunerea este domnul Dumitrache Claudiu.
Domnul consilier Mațog Valeriu:
Din partea PNL avem pe domnul Goșa Marian, domnul Săceanu Constantin,
domnul Mărculescu Dumitru.
S-a supus la vot componenţa nominală a comisiei economice şi s-a aprobat cu
majoritate de voturi, cei nominalizaţi neparticipând la vot.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Grupul PSD propune la Comisia pentru agricultură pe domnul Stăicuț Dorel,
domnul Trușcă Jean Virgilius, domnul Ungureanu Octavian Mihai, urmând ca pe un loc
să facem propuneri când componența consiliului va fi completată.
Domnul consilier Manțog Valeriu:
Din partea PNL avem pe domnul Constantinescu Teodor Constantin și domnul
Udriște Iuliu Alin, pe un loc urmând să completăm ulterior, datorită faptului că domnul
Popescu Virgil și-a dat demisia.
S-a supus la vot componenţa nominală a comisiei pentru agricultură şi s-a aprobat
cu majoritate de voturi, cei nominalizaţi neparticipând la vot.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Pentru Comisia de urbanism propunem pe domnul Negru Ionică, domnul Lugoj
Eugen, urmând ca pe alte două locuri să nominalizăm când avem componența integrală
a consiliului.
Domnul consilier Manțog Valeriu:
PNL la urbanism propune pe domnul Goșa Marian, domnul Marcoci Alexandru și
domnul Săceanu Constantin.
S-a supus la vot componenţa nominală a comisiei de urbanism şi s-a aprobat cu
majoritate de voturi, cei nominalizaţi neparticipând la vot.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
În Comisia pentru comerţ grupul PSD propune pe domnul Iordache Ion, domnul
Negru Ionică, domnul Alexe Vergil.
Domnul consilier Manțog Valeriu:
PNL propune pe domnul Bumbaru Lică Costel, domnul Udriște Iuliu Alin, al
treilea loc urmând să-l completăm ulterior.
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S-a supus la vot componenţa nominală a comisiei pentru comerț şi s-a aprobat cu
majoritate de voturi, cei nominalizaţi neparticipând la vot.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Grupul PSD propune în Comisia de învăţământ, cultură, sănătate pe doamna
Baboniu Nastasia Sanda, doamna Prajea Suzy Manuela, doamna Teiș Alina, domnul
Ungureanu Octavian Mihai, domnul Lugoj Eugen, domnul Trușcă Jean Virgilius.
Domnul consilier Manțog Valeriu:
Din partea grupului PNL avem pe domnul Nicolicea Alin Tiberiu, doamna Firu
Stela, domnul Constantinescu Teodor Constantin.
S-a supus la vot componenţa nominală a comisiei de învăţământ, cultură, sănătate
şi s-a aprobat cu majoritate de voturi, cei nominalizaţi neparticipând la vot.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Grupul PSD propune pentru Comisia pentru relaţii externe şi dezvoltare regională
pe domnul Dumitrescu Doru, domnul Stăicuț Dorel, doamna Prajea Suzy Manuela,
doamna Baboniu Nastasia Sanda.
Doamna vicepreședinte Nanciu Renatta:
Din partea ALDE, domnul Dumitrache Claudiu.
Domnul consilier Manțog Valeriu:
Propunerea PNL este pentru domnul Bumbaru Lică Costel, doamna Firu Stela,
domnul Nicolicea Alin Tiberiu, domnul Manțog Valeriu Ștefan.
S-a supus la vot componenţa nominală a comisiei pentru relaţii externe şi
dezvoltare regională şi s-a aprobat cu majoritate de voturi, cei nominalizaţi
neparticipând la vot.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi s-a aprobat cu unanimitate, adică 22 de
voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii nr. 68/24.05.2016 privind darea acordului pentru aprobarea și
asigurarea cofinanțării proiectului „Consolidare, reabilitare și restaurare Muzeul
de Artă - Drobeta Turnu Severin”, proiect ce urmează a fi depus spre finanțare în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
Doamna Trancă Silvia:
Având în vedere faptul că s-a modificat Ghidul condiții specifice acum două
săptămâni, a fost necesar să facem o nouă hotărâre având în vedere că s-a modificat
formatul hotărârii, este un format impus de către Ministerul Dezvoltării, cât și faptul că
ni s-a solicitat să avem 3 oferte pentru tot ceea ce înseamnă digitizarea tuturor
elementelor de artă și nu numai din Muzeul de Artă. Astfel încât data trecută am avut
doar cofinanțarea de 191.732,58 lei care reprezintă 2%, și acum avem un plus de 74.100
care a rezultat în urma ofertelor pe care le-am primit pentru acest serviciu. Asta e
singura modificare. Indicatorii și valoarea devizului nu se schimbă.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi s-a aprobat cu unanimitate, adică 22 de
voturi.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
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Vă mulțumesc pentru prezența la ședință, dar aș vrea să discutăm un aspect.
Colegii din mandatul trecut știu că începând din 2014 încolo, cu riscul că presa va ține
cont de această deplasare a noastră și va acționa în consecință, colegii consilieri județeni
au mers la cursurile de perfecționare, pentru că legea ne obligă să facem cursuri de
perfecționare pentru toți, la mare. Va fi la Mamaia în perioada 14-20 august.
Rugămintea mea este să ne comunicați în maxim o săptămână care doriți să mergeți, noi
avem locuri disponibile pentru toți consilierii, și să completăm un formular. Deci
intervalul este 14-20.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Mai ales cei care sunt la primul mandat, în principiu ar trebui să meargă.
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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