CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei ordinare a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 22 decembrie 2016
Şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Mehedinţi din 22 decembrie 2016 a fost
convocată prin Dispoziţia nr. 230/G din 16.12.2016, modificată prin Dispoziția nr.
238/G/20.12.2016. La şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 22
decembrie 2016 au participat 28 de consilieri din totalul de 31 de consilieri în funcţie.
Au lipsit: Bălănescu Alexandru, Mazilu Liviu Lucian și Săceanu Constantin.
Din partea aparatului de specialitate al consiliului judeţean au participat: domnul
secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau, Domnul administrator public Nicolae Drăghiea,
domnul Chiriță Iancu - director Direcția juridică, administrație publică locală, resurse
umane, achiziții publice, doamna Drăghia Daniela - director Direcția tehnică, doamna
Vijulie Loredana - director Direcția economică, doamna Cîtu Marcela – şef Serviciu
juridic, contencios, administrație publică locală, domnul Crețescu Constantin Compartimentul de autorizare și monitorizare activitate transport, doamna Cioclu Alis director adjunct Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Mehedinți.
Au mai participat presa şi televiziunile locale.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Județean Mehedinți din 22
decembrie 2016, ultima ședință ordinară pe acest an. Prin dispoziţia nr. 230/G din
16.12.2016, modificată prin Dispoziția nr. 238/G/20.12.2016, am convocat Consiliul
judeţean Mehedinţi în şedinţă ordinară astăzi, 22 decembrie 2016, orele 1300. Înainte de
a prezenta ordinea de zi, vă supun spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 29 noiembrie 2016 și procesul verbal al ședinței de îndată din 5 decembrie
2016. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Cu unanimitate (28 de voturi) au fost
aprobate cele două procese verbale. V-aș ruga să fiți de acord cu suplimentarea ordinii
de zi cu următoarele materiale:
- Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea
duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Mazilu Liviu Lucian,
prin demisie.
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- Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea
duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Bălănescu Alexandru,
prin demisie.
- Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean.
- Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean.
- Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al județului Mehedinți și
în administrarea Consiliului Județean Mehedinți a drumurilor de exploatare DE 2500,
DE 2499, DE 2604 și segmentul din DC 21 A de 1,200 km (de la intersecția cu DE
2604 până la intersecția cu DJ 607A) – varianta ocolitoare DJ 607 A
- Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Șimian și
administrarea comunei Șimian în domeniul public al județului Mehedinți și în
administrarea Consiliului Județean Mehedinți a unor drumuri locale în vederea
modernizării și schimbării încadrării în categoria drumurilor județene – varianta
ocolitoare DJ 607 A.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții ”Studiu de fezabilitate, variantă ocolitoare DJ 607A”.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții ”Reabilitare/modernizare DJ 607C, DN 6 – Cireșu – Podeni –
Malarișca – Balta (DJ 670), L=37,157 km” necesar depunerii spre finanțare în cadrul
POR 2014-2020 a proiectului ”Reabilitare/modernizare DJ 607C, DN 6 – Cireșu –
Podeni – Malarișca – Balta (DJ 670), L=37,157 km”.
- Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor pentru finanțarea drepturilor
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de
masă.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 1.917.848,10 euro reprezentând
valoarea totală a proiectului ”Îmbunătățirea conectivității de-a lungul Dunării”,
acoperirea de către Consiliul Județean Mehedinți a cheltuielilor proprii legate de
implementare și aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mehedinți
și Primăria Golubac.
- Proiect de hotărâre privind repartizarea și realocarea pe obiective a sumelor
aprobate 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 pe anul 2016.
- Raport de audit financiar al Curții de Conturi Mehedinți.
- Decizia nr. 110/29.06.2016 a Curții de Conturi Mehedinți.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Cu unanimitate (28 de voturi) s-a aprobat
suplimentarea ordinii de zi. În aceste condiții, ordinea de zi a ședinței de astăzi
cuprinde:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea
duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Mazilu Liviu Lucian,
prin demisie.
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2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea
duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Bălănescu Alexandru,
prin demisie.
3. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean.
4. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean.
5. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al județului Mehedinți
și în administrarea Consiliului Județean Mehedinți a drumurilor de exploatare DE 2500,
DE 2499, DE 2604 și segmentul din DC 21 A de 1,200 km (de la intersecția cu DE
2604 până la intersecția cu DJ 607A) – varianta ocolitoare DJ 607 A.
6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Șimian și
administrarea comunei Șimian în domeniul public al județului Mehedinți și în
administrarea Consiliului Județean Mehedinți a unor drumuri locale în vederea
modernizării și schimbării încadrării în categoria drumurilor județene – varianta
ocolitoare DJ 607 A.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții ”Studiu de fezabilitate, variantă ocolitoare DJ 607A”.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții ”Reabilitare/modernizare DJ 607C, DN 6 – Cireșu – Podeni –
Malarișca – Balta (DJ 670), L=37,157 km” necesar depunerii spre finanțare în cadrul
POR 2014-2020 a proiectului ”Reabilitare/modernizare DJ 607C, DN 6 – Cireșu –
Podeni – Malarișca – Balta (DJ 670), L=37,157 km”.
9. Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor pentru finanțarea drepturilor
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de
masă.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 1.917.848,10 euro
reprezentând valoarea totală a proiectului ”Îmbunătățirea conectivității de-a lungul
Dunării”, acoperirea de către Consiliul Județean Mehedinți a cheltuielilor proprii legate
de implementare și aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean
Mehedinți și Primăria Golubac.
11. Proiect de hotărâre privind repartizarea și realocarea pe obiective a sumelor
aprobate 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 pe anul 2016.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului mediu la masa verde obținută
de pe pajiștile proprietatea consiliilor locale și orășenești în anul agricol 2017.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse
agricole pentru anul agricol 2017.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de eficiență energetică a
județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020.
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Mehedinți nr. 108/05.12.2016 privind aprobarea si asigurarea finanțării
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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.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului asistență
maternală și plasament familial.
17. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mehedinți și din
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți, pe anul 2017.
18. Proiect de hotărâre privind desființarea Camerei Agricole Județene
Mehedinți, instituție publică subordonată Consiliului Județean Mehedinți.
19. Proiect de hotărâre privind eliberarea Licențelor de traseu pentru transportul
de persoane prin curse regulate speciale.
20. Proiect de hotărâre privind eliberarea Licențelor de traseu pentru transportul
de persoane prin curse regulate speciale.
21. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, a listei
de investiții cu obiective finanțare prin POR și a listei de investiții din venituri proprii
pe anul 2016.
22. Raport de audit financiar al Curții de Conturi Mehedinți.
23. Decizia nr. 110/29.06.2016 a Curții de Conturi Mehedinți.
24. Diverse (nu se dezbat proiecte de hotărâri).
S-a supus la vot ordinea de zi ;i s-a aprobat cu unanimitate, adică 28 de voturi.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului
de consilier județean al domnului Mazilu Liviu Lucian, prin demisie.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Domnul Mazilu Liviu Lucian a fost ales consilier județean la alegerile locale din
iunie 2016. În urma alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016 domnul Mazilu
Liviu Lucian a fost ales senator în Parlamentul României, fapt pentru care în data de
19.12.2016 și-a depus demisia din calitatea de consilier județean, înregistrată la
Consiliul Județean Mehedinți. Potrivit art. 107 din Legea nr. 115/2015, candidații aleși
în funcția de consilier județean sunt obligați ca, în termen de 10 zile de la data ultimei
validări, să opteze pentru una dintre cele două calități. Față de cele prezentate propunem
Consiliului Județean Mehedinți să ia act de situația apărută și să declare vacant locul de
consilier județean al domnului Mazilu Liviu Lucian.
Comisia juridică a avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Dacă sunt discuții cu privire la acest proiect, dacă nu, înainte de a supune votului
dvs., să-i mulțumim domnului Mazilu pentru activitatea desfășurată în calitatea de
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consilier județean, de vicepreședinte al consiliului județean și să-i urăm succes în noua
postură de senator al județului Mehedinți.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 28 de
voturi.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului
de consilier județean al domnului Bălănescu Alexandru, prin demisie.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Domnul Bălănescu Alexandru a fost ales consilier județean la alegerile locale din
iunie 2016. În urma alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016 domnul Bălănescu
Alexandru a fost ales senator în Parlamentul României, fapt pentru care în data de
19.12.2016 și-a depus demisia din calitatea de consilier județean, înregistrată la
Consiliul Județean Mehedinți. Potrivit art. 107 din Legea nr. 115/2015, candidații aleși
în funcția de consilier județean sunt obligați ca, în termen de 10 zile de la data ultimei
validări, să opteze pentru una dintre cele două calități. Față de cele prezentate propunem
Consiliului Județean Mehedinți să ia act de situația apărută și să declare vacant locul de
consilier județean al domnului Bălănescu Alexandru.
Comisia juridică a avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Dacă sunt discuții, dacă nu la fel să-i mulțumim domnului Bălănescu în calitatea
desfășurată de consilier județean și să-i urmăm succes în calitatea de parlamentar al
județului Mehedinți.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 28 de
voturi.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind validarea
unui mandat de consilier județean.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Având în vedere prevederile art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015: „Candidații
înscrișii în liste, care nu au fost aleși, sunt declarați supleanți în listele respective. În
caz de vacanță a mandatelor de consilieri aleși pe liste de candidați, supleanții vor ocupa
locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt în liste dacă, până la data validării
mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizațiile
cetățenilor aparținând minorităților naționale din partea cărora au candidat supleanții în
scris, sub semnătura conducerii județene ale partidelor politice sau ale organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale, că supleanți fac parte din partidul politic
respectiv sau din organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale”. Văzând
renunțarea la mandatul de consilier județean prin demisie a domnului Mazilu Liviu
Lucian, precum și adresa nr. 743/21.12.2016 a Partidului Social Democrat - Organizația
Județeană Mehedinți, prin care confirmă următorul supleant pe lista de candidați ai
partidului, validată în urma alegerilor din iunie 2016, este domnul Picioruș Valentin
Eugen. În conformitate cu situația din listele depuse de Partidul Social Democrat,
precum și de confirmarea scrisă a conducerii județene a partidului, propunem adoptarea
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unei hotărâri privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Picioruș
Valentin Eugen.
Comisia juridică a avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 28 de
voturi.
Domnul Picioruș Valentin a depus jurământul de credință.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind validarea
unui mandat de consilier județean.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Având în vedere prevederile art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015: Candidații
înscrișii în liste, care nu au fost aleși, sunt declarați supleanți în listele respective. În
caz de vacanță a mandatelor de consilieri aleși pe liste de candidați, supleanții vor ocupa
locurile devenite vacante. Văzând renunțarea la mandatul de consilier județean prin
demisie a domnului Bălănescu Alexandru, precum și adresa nr. 743/21.12.2016 a
Partidului Social Democrat, organizația Județeană Mehedinți, prin care confirmă
următorul supleant pe lista de candidați ai partidului, validată în urma alegerilor din
iunie 2016, este domnul Drăghici Adrian. În conformitate cu situația din listele depuse
de Partidul Social Democrat, precum și de confirmarea scrisă a conducerii județene a
partidului, propunem adoptarea unei hotărâri privind validarea mandatului de consilier
județean al domnului Drăghici Adrian.
Comisia juridică a avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
Domnul Drăghici Adrian a depus jurământul de credință.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea
în domeniul public al județului Mehedinți și în administrarea Consiliului Județean
Mehedinți a drumurilor de exploatare DE 2500, DE 2499, DE 2604 și segmentul
din DC 21 A de 1,200 km (de la intersecția cu DE 2604 până la intersecția cu DJ
607A) – varianta ocolitoare DJ 607 A.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Domeniul public al Județului Mehedinți este inventariat în baza Legii nr.
213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
și a fost însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr. 58/1999 și atestat
prin H.G.963/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mehedinți precum și
al orașelor și comunelor din județul Mehedinți. În urma evenimentelor din 24 mai 2016,
drumul județean DJ 607A a fost afectat de o alunecare de teren și în procesele asociate
acesteia, areale de tasare cu amplitudine mare, prăbușiri ale unor mase mari de material.
Prin documentația privind analiza situației actuale, din perspectiva hazardelor naturale,
s-a identificat un traseu de variantă ocolitoare, care chiar dacă este mai lung, prezintă
riscuri de vulnerabilitate scăzute, respectiv traseul pe teritoriul comunei Șimian din DJ
607 A- DC 21- Strada 1- Drum Vicinal 2- Drum vicinal 1 până la limita cu comuna
Husnicioara și pe teritoriul comunei Husnicioara. Prin acest proiect de hotărâre se preia
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acest drum și se transformă în drum județean. În anexă se găsește Hotărârea adoptată de
către Consiliul Local Husnicioara din 21.12.2016.
Comisia juridică, Comisia de urbanism, Comisia economică, Comisia de servicii
și comerț, Comisia pentru agricultură, Comisia de dezvoltare regională și Comisia de
învățământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 30 de
voturi.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea
din domeniul public al comunei Șimian și administrarea comunei Șimian în
domeniul public al județului Mehedinți și în administrarea Consiliului Județean
Mehedinți a unor drumuri locale în vederea modernizării și schimbării încadrării
în categoria drumurilor județene – varianta ocolitoare DJ 607 A.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Este vorba despre aceeași variantă ocolitoare al drumului de la Husnicioara, dar
acesta continuă și pe raza comunei Șimian, drept pentru care s-a dat și o Hotărâre nr.
153/19.12.2016 anexată la proiectul de hotărâre prin care se trece în domeniul public al
județului această variantă ocolitoare.
Comisia juridică, Comisia de urbanism, Comisia economică, Comisia de
servicii și comerț, Comisia pentru agricultură, Comisia de dezvoltare regională și
Comisia de învățământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 30 de
voturi.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Studiu
de fezabilitate, variantă ocolitoare DJ 607A”.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Conform Studiului de Fezabilitate și C.T.E. - ului care a fost susținut ieri, s-au
stabilit următorii indicatori: Valoarea totală a variantei ocolitoare a drumului județean
607 A este de 10.801.591 lei eșalonat pe 3 ani de zile, lungimea drumului este de 6,744
km.
Comisia juridică, Comisia de urbanism, Comisia economică, Comisia de
servicii și comerț, Comisia pentru agricultură, Comisia de dezvoltare regională și
Comisia de învățământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Aș vrea să vă spun doar că acest proiect de hotărâre și cele două anterioare se
referă la - că tot vorbim de centura ocolitoare, la varianta ocolitoare a Drumului
județean 607 A. Știți foarte bine că în luna mai a acestui an, pe drumul spre Husnicioara
au fost acele alunecări de teren, experții au hotărât că drumul nu mai poate fi făcut pe
acel amplasament, pe de altă parte avem finanțare de 5 milioane de euro pe Interreg 5 A
pe cooperare transfrontalieră România – Bulgaria, astfel că a trebuit să găsim această
variantă ocolitoare. Valoarea totală a drumului în lungime de 27 de km este de 7
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milioane și ceva de euro. 5 milioane fonduri europene, restul fonduri de la bugetul
nostru, fonduri guvernamentale, ne-om descurca.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 30 de
voturi.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
”Reabilitare/modernizare DJ 607C, DN 6 – Cireșu – Podeni – Malarișca – Balta
(DJ 670), L=37,157 km” necesar depunerii spre finanțare în cadrul POR 20142020 a proiectului ”Reabilitare/modernizare DJ 607C, DN 6 – Cireșu – Podeni –
Malarișca – Balta (DJ 670), L=37,157 km”.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Indicatorii tehnico – economici aprobați în comisia tehnico – economică, ieri,
valoarea totală a reabilitării/modernizării a DJ 607 C este în valoare de 66.937.312 lei.
Durata de realizare este de 30 de luni iar lungimea drumului este de 37,157 km.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Este vorba despre cererea de cofinanțare pe care o vom depune pe SUERT pe
strategia Dunării în cel mai scurt timp. Ați văzut valoarea totală este undeva la 15
milioane euro. Am convingerea ca vom obține finanțare și pentru acest drum, motiv
pentru care trebuie să facem aceste demersuri, unul dintre ele fiind aprobarea
proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici.
Comisia juridică, Comisia de urbanism, Comisia economică, Comisia de
servicii și comerț, Comisia pentru agricultură, Comisia de dezvoltare regională și
Comisia de învățământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 30 de
voturi.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alocarea
sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe
educaționale speciale integrați în învățământul de masă.
Doamna Vijulie Loredana:
Au fost primite 6 solicitări de la 6 comune pentru repartizarea sumei de 72,23 mii
lei pentru copii cu cerințe educaționale speciale. Astfel propun aprobarea acestei sume.
Comisia juridică, Comisia de urbanism, Comisia economică, Comisia de
servicii și comerț, Comisia pentru agricultură, Comisia de dezvoltare regională și
Comisia de învățământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 30 de
voturi.
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea sumei de 1.917.848,10 euro reprezentând valoarea totală a proiectului
”Îmbunătățirea conectivității de-a lungul Dunării”, acoperirea de către Consiliul
Județean Mehedinți a cheltuielilor proprii legate de implementare și aprobarea
acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mehedinți și Primăria Golubac.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
8

Valoarea totală a acestui proiect este de 1.917.848,10 euro din care partea română
este de 1.452.420,90 euro, iar bugetul total pentru partea sârbă, respectiv Primăria
Golubac este de 465.427,20 euro. De asemenea prin acest proiect se urmărește
asigurarea contribuției proprii reprezentând 2% în cuantum de 29.048,41 euro, de
asemenea se aprobă asigurarea disponibilității temporare a fondurilor ce se vor derula,
până la rambursarea lor prin programul de Cooperare Transfrontalieră INTERREG IPA
România – Serbia și de asemenea se împuternicește președinte Consiliului Județean
pentru a semna acordul de parteneriat cu primăria Golubac.
Comisia juridică, Comisia de urbanism, Comisia economică, Comisia de
servicii și comerț, Comisia pentru agricultură, Comisia de dezvoltare regională și
Comisia de învățământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Aș vrea să vă spun că este vorba despre drumul Bunoaica – Cireșu. Cererea de
finanțare a fost aprobată pe data de 13 decembrie la Comitetul Comun de Monitorizare,
Comitet al acestui Program INTERREG IPA România – Serbia. Ați văzut suma pe care
o primim este de 1.452.42,90 euro și adăugând și cota noastră de 2% în sumă de
29.048,41 euro.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 30 de
voturi.
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
repartizarea și realocarea pe obiective a sumelor aprobate 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 pe
anul 2016.
Doamna Vijulie Loredana:
Prin Ordonanța de Urgență 86/2016, s-a primit suma de 2631 mii lei pentru
repartizarea cotei de 20%, cote repartizate conform anexei de la material. De asemenea
s-au primit 3 solicitări de la 3 comune pentru realocări de sume, și anume: Consiliul
Local Obîrșia Cloșani solicită realocarea sumei de 80 mii lei de la obiectiv renovare și
modificare pod strada La Morii în comuna Obîrșia Cloșani, la obiectivul SF reabilitare,
modernizare școala gimnazială Obîrșia Cloșani, județul Mehedinți 30 mii lei și
modernizare străzii Obîrșia Cloșani. Consiliul Local Izvorul Bîrzii solicită realocarea
sumei de 100 mii lei de la obiectivul puțuri forate și rețea de distribuție de la Schitul
Topolniței la obiectivul modernizare uliță Energo Montaj Halânga. Consiliul Local
Salcia solicită realocarea sumei de 100 mii lei de la obiective extindere rețele de
canalizare la obiectivul asfaltare Drum Comunal 99, Salcia – Izimșa.
Comisia juridică, Comisia de urbanism, Comisia economică, Comisia de
servicii și comerț, Comisia pentru agricultură, Comisia de dezvoltare regională și
Comisia de învățământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 29 de voturi pentru,
doamna consilier Prajea Manuela Suzy nu a participat la vot.
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Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea prețului mediu la masa verde obținută de pe pajiștile proprietatea
consiliilor locale și orășenești în anul agricol 2017.
Doamna Vijulie Loredana:
Prețurile medii la masa verde se aprobă anual în ședință de consiliu în urma
adresei primite de la Direcția pentru Agricultură Mehedinți. Astfel, propunem prețul
mediu cu 55 de lei pe tonă, să aprobați.
Comisia juridică, Comisia economică și Comisia de agricultură au avizat
favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 30 de
voturi.
Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole pentru anul agricol
2017.
Doamna Vijulie Loredana:
De asemenea prețurile medii la principalele produse agricole se aprobă tot anual
prin ședință de consiliu în urma adresei primite de la Direcția pentru Agricultură
Mehedinți. Astfel, propunem spre aprobare: Grâu cu 0,57 lei/kg, orz cu 0,55 kg, ovăz cu
0,59 kg, porumb cu 0,57 kg, orzoaică cu 0,58 kg, struguri pentru vin cu 1,70 kg, floarea
soarelui cu 1,40 kg, rapiță cu 1,42 kg, coriandru cu 2,20 kg și struguri de masă cu 5,00
kg.
Comisia juridică, Comisia economică și Comisia de agricultură au avizat
favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 29 de voturi pentru,
domnul președinte Georgescu Aladin nu a participat la vot.
Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Strategiei de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada
2016-2020.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Consiliul Județean Mehedinți urmărește depunerea de proiecte cu finanțare
nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 –
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Deoarece programul
solicită depunerea unei strategii de eficiență energetică la nivel de județ împreună cu
cererile de finanțare, dar și datorită limitării resurselor energetice tradiționale
(combustibili fosili) și apariției necesității folosirii de resurse regenerabile de energie,
Consiliul Județean Mehedinți, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin a elaborat Strategia
de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020. Scopul
strategiei energetice este de a eficientiza consumurile de energie și de a oferi o
alternativă marilor și micilor consumatori de energie din surse epuizabile, în vederea
obținerii unui consum rațional de energie prin retehnologizare și utilizare eficientă a
diferitelor surse de energii regenerabile, existente la nivelul județului. Obiectivul
general al strategiei constă în satisfacerea imediată și pe termen lung a cererii de energie
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electrică, la un preț cât mai scăzut, în condiții de calitate și siguranță, cu limitarea
impactului instalațiilor energetice asupra mediului. Prin strategia energetică a județului
Mehedinți se urmărește creșterea securității energetice prin economisirea resurselor
epuizabile și înlocuirea graduală a acestora în timp, pe baza conceptului dezvoltării
durabile. Față ce cele prezentate, propunem spre dezbatere și aprobare plenului
Consiliului Județean prezentul proiect de hotărâre.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia de dezvoltare regională, Comisia
pentru servicii și comerț, Comisia de urbanism, Comisia de agricultură și Comisia de
învățământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 30 de
voturi.
Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mehedinți nr.
108/05.12.2016 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.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Ca urmare a verificării documentației de către BRCT Călărași pentru finanțarea
acestui program, la sfatul acestora și pe baza notei de fundamentare transmisă de către
Muzeul Regiunii Porților de Fier, Hotărârea Consiliului Județean nr. 108/G/05.12.2016
aprobată la începutul acestei luni se modifică, respectiv titlul proiectului, indicativul
proiectului, se dă acordul pentru aprobarea contribuției, au fost niște modificări de
buget de 2% care de fapt este 29750,61 euro, și de asemenea se dă acordul pentru
asigurarea disponibilităților financiare temporare a fondurilor până la rambursarea
acestora prin program.
Comisia juridică, Comisia economică și Comisia dezvoltare regională au avizat
favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 29 de voturi pentru,
domnul consilier Constantinescu Teodor Constantin nu a participat la vot.
Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea înființării Serviciului asistență maternală și plasament familial.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Este vorba despre aceleași proiecte de hotărâri care le aprobăm ședință de
ședință, în conformitate cu organigrama pe care am aprobat-o și serviciile pe care le-am
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 31/G/29.07.2016, în temeiul H.G nr.
118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
197/2012 și acreditarea serviciilor sociale. Este nevoie pentru emiterea acestei hotărâri
în vederea obținerii licențierii acestui serviciu.
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Comisia juridică și Comisia de învățământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 30 de
voturi.
Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu privire la
aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Mehedinți și din Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți, pe anul 2017.
Doamna Șocîte Silvia:
Planul de ocupare a funcțiilor publice, atât pentru aparatul de specialitate al
consiliului județean și ale instituțiilor subordonate consiliului județean, se aprobă prin
hotărâre de consiliu județean, în fiecare an pentru anul care urmează, și sunt cuprinse
toate funcțiile publice și orice modificare care urmează să fie făcută în acest an, precum
și modalitatea de ocupare a funcțiilor vacante prin recrutare sau prin promovare. Motiv
pentru care trebuie aprobat prin hotărâre de consiliu și comunicată hotărârea cu anexă la
ANFP pentru a fi urmărită în momentul când se solicită avizul sau responsabilul cu
procedura de concurs.
Comisia juridică, Comisia economică și Comisia învățământ, cultură, sănătate au
avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 30 de
voturi.
Se trece la punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
desființarea Camerei Agricole Județene Mehedinți, instituție publică subordonată
Consiliului Județean Mehedinți.
Doamna Șocîte Silvia:
Camera Agricolă Județeană Mehedinți a fost înființată în subordinea Consiliului
Județean Mehedinți începând cu luna ianuarie 2011, iar în cursul anului 2016 au apărut
două acte normative, Legea nr. 157/2016 și Hotărârea nr. 860/2016, potrivit cărora
această direcție se desființează din subordinea Consiliului Județean Mehedinți, și
posturile atât la funcțiile publice, cât și contractualii, vor fi preluate pe bază de protocol
și în temeiul Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici cu modificările și
completările ulterioare, în cadrul Direcției pentru Agricultură care la rândul ei se
reorganizează în baza acestor acte normative. Această direcție va prelua atât salariații de
la Camera Agricolă cât și de la Casa Agronomului și Inspecțiile din subordinea
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Comisia juridică a avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 30 de
voturi.
Se trece la punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
eliberarea Licențelor de traseu pentru transportul de persoane prin curse regulate
speciale.
Domnul Crețescu Constantin:
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Mai mulți operatori de transport, în baza contractelor de prestări servicii
încheiate cu diverși beneficiari au solicitat obținerea licențelor de traseu. Autoritatea de
Autorizare a verificat dosarele și a constatat că au fost îndeplinite condițiile legale
pentru eliberarea acestor licențe. Ca urmare vă rog să aprobați.
Comisia juridică, Comisia pentru 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 30 de
voturi.
Se trece la punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
eliberarea Licențelor de traseu pentru transportul de persoane prin curse regulate
speciale.
Domnul Crețescu Constantin:
Cel de –al doilea proiect de hotărâre este de fapt ca cel anterior, numai că
operatorul respectiv a întârziat cu depunerea la R.A.R. a tuturor documentelor și din
acest motiv a trebuit să facem un alt proiect de hotărâre. Sunt îndeplinite condițiile
legale și vă rog să aprobați.
Comisia juridică, Comisia pentru 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 30 de
voturi.
Se trece la punctul 21 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al județului, a listei de investiții cu obiective
finanțare prin POR și a listei de investiții din venituri proprii pe anul 2016.
Doamna Vijulie Loredana:
În urma analizei contului de execuție la data de 12.12.2016 s-a constatat o
depășire la anumite categorii de venituri și o nerealizare la altele și am încercat să facem
o compensare între ele. S-au încasat donații și sponsorizări 30 mii lei pentru cap. 51.02
și suma de 22,05 mii lei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului; de asemenea Centrul de Asistență Medico Socială Cujmir a primit suma de
22 500 din donații și sponsorizări pentru reparații curente și pentru investiții. În urma
solicitării primite de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
alocăm suma de 250 mii lei pentru plata cheltuielilor materiale pentru luna octombrie și
noiembrie. În ceea ce privește instituțiile finanțate din venituri proprii avem mai multe
modificări. Spitalul Județean de Urgență solicită modificarea listei de investiții din
venituri proprii prin diminuarea obiectivului frigider cu suma de 10 mii lei și
achiziționează un set de și un aparat de aer condiționat. De asemenea spitalul își
majorează bugetul de venituri proprii din suplimentarea contractului cu Casa de
Sănătate cu suma de 708,29 mii lei. Evidența Populației constată o depășire bugetară
realizate la venituri proprii față de prevederile inițiale și își modifică bugetul cu suma de
6 mii lei. Centrul Medico Social Cujmir își modifică bugetul prin alocarea sumei de 192
mii lei pentru investiții, sumă care va fi restituită către Ministerul Dezvoltării. Vom
modifica bugetul cu suma de 144 mii lei. În ședința trecută am aprobat suma de 162
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mii lei pentru acele PUG –uri, am primit bani de la Ministerul Dezvoltării, având în
vedere că s-a încheiat un nou act adițional prin care Ministerul Dezvoltării ne va da 144
mii lei și modificăm bugetul județului. Avem nevoie de un server la nivelul Consiliului
Județean și o licență de achiziționare, astfel din venituri proprii vom achiziționa acest
server, pentru aplicația de contabilitate să fie transferată pe acest server să nu mai
lucrăm pe internet datorită faptului că internetul poate să cadă.
Comisia juridică, Comisia de dezvoltare regională, Comisia pentru servicii și
comerț, Comisia de urbanism, Comisia de agricultură și Comisia de învățământ, cultură,
sănătate au avizat favorabil. Comisia economică a avizat cu amendament.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Cunosc toți colegii amendamentul. Înțeleg că avizul comisiei economice este cu
amendament în sensul de a se completa proiectul inițiat de hotărâre. Au cunoștință toți
colegii despre acest amendament. Vă rog să-l citiți.
Doamna Vijulie Loredana:
L-am spus, domnule președinte, în timp ce...
S-a supus la vot amendamentul și s-a aprobat cu 29 de voturi și o abținere doamna Firu Stela.
Doamna consilier Firu Stela:
Nu am votat amendamentul pentru că nu știu care este. Vroiam să vă întreb,
domnule președinte, pe ce criterii ați repartizat realocarea pe obiectivele pentru sumele
aprobate prin achitarea arieratelor. M-am uitat peste ele, le-am văzut, aș vrea să-mi zică
și mie cineva pe ce criterii, eu sper că nu pe procentele scoase la parlamentare.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Doamna consilier, ați votat și am votat în unanimitate acel proiect de hotărâre cu
realocarea cotei de 20% defalcate din TVA. Am depășit momentul discuțiilor acelea.
Doamna consilier Firu Stela:
Poate să-mi zică și mie cineva totuși?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Am avut în vedere, deci nu suntem la acest proiect de hotărâre că l-am votat, da?
Am avut în vedere alocările făcute de Consiliul Județean Mehedinți la începutul anului
când s-a votat bugetul, am avut în vedere sumele de bani primite de la finanțe la
începutul anului și cele primite în urma rectificării din noiembrie, am avut în vedere și
întreținerile făcute de către Consiliul Județean pe raza localităților și investiții.
Doamna consilier Firu Stela:
Chiar vreau să vă întreb serios fără….
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Serios v-am răspuns și eu.
Doamna consilier Firu Stela:
Știți că astea sunt pentru plata arieratelor și sunt primării care au foarte mari
datorii. De exemplu Dumbrava, pentru că eu m-am ocupat, are 4 miliarde vechi, a luat
30 de mii. Știu că nu este primar PSD și colegii mei noi trebuiau să știe acest lucru.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
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Trebuiau să-și gestioneze mai bine fondurile.
Doamna consilier Firu Stela:
A preluat primăria cu datorii. Deci nu este vina primarului.
Domnul președinte Georgescu Aladin.
Sunt multe primării care au arierate declarate, nedeclarate. Recomandarea celor
de la finanțe a fost să nu dăm bani pe arierate. Până la urmă suma a fost foarte mică așa
ca și curiozitate, au fost 26 miliarde de repartizat și solicitările venite de la cele 66 de
UAT-uri au fost de 562 de miliarde 880 de milioane.
Doamna consilier Firu Stela:
Am observat că suma a fost mică.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Eu vă spun că dacă totalizam toate arieratele depășeam 100 de miliarde. În mod
normal, la sfârșit de an nu ar fi trebuit să se dea un act normativ prin care să se facă o
compensare a arieratelor cum s-a făcut și cu alte ocazii, știu că s-a purtat discuția asta la
nivel de Guvern și poate, poate se vor achita și arieratele.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 30 de
voturi.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Vă mulțumesc pentru votul pe care l-ați exprimat în consiliul județean de la
începerea acestui mandat, tuturor consilierilor județeni.
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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