CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei ordinare a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 27 septembrie 2016
Şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Mehedinţi din 27 septembrie 2016 a fost
convocată prin Dispoziţia nr. 150/G din 21 septembrie 2016. La şedinţa ordinară a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 27 septembrie 2016 au participat 29 de
consilieri din totalul de 31 de consilieri în funcţie. Au lipsit: Negru Ionică și Stăicuț
Dorel.
Din partea aparatului de specialitate al consiliului judeţean au participat: domnul
secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau, doamna Șocîte Silvia - director adjunct Direcția
juridică, 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, doamna Trancă Silvia director Direcția managementul proiectelor, 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. Prin Dispoziţia nr. 150/G din 21 septembrie 2016 Consiliul Județean
Mehedinți a fost convocat în şedinţă ordinară astăzi, 27 septembrie 2016, ora 13.00.
Înainte de a prezenta ordinea de zi, vă supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare
din data de 31 august 2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate (29
de voturi) s-a aprobat. Vă rog 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 Stăicuț Dorel, prin
demisie.
- Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate (29 de voturi) s-a aprobat.
În aceste condiții ordinea de zi cuprinde:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea
duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Stăicuț Dorel, prin
demisie.
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2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Centrului de
asistenţă, protecţie şi reabilitare socială a victimelor traficului de persoane în Centru de
protecţie a victimelor traficului de persoane.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Centrului de
servicii de recuperare neuromotorie a persoanelor adulte cu dizabilităţi Strehaia în
Centru de recuperare Strehaia.
5. Proiect privind aprobarea desfiinţării Centrului de primire în regim de urgenţă
pentru persoane în situaţii de dificultate, înfiinţării şi funcţionării Centrului de criză din
cadrul Complexului de servicii sociale Strehaia.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii
ale Muzeului Regiunii Porţilor de Fier.
8. Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Judeţean
Mehedinţi, în calitate de membru al Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională a
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mehedinţi, pe durata anului
şcolar 2016-2017.
9. Proiect de hotărâre privind numirea de către Consiliul Judeţean Mehedinţi a
unui reprezentant care să facă parte în calitate de membru titular al Consiliului de
Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mehedinţi, pe
durata anului şcolar 2016-2017.
10. Proiect de hotărâre privind numirea de către Consiliul Judeţean Mehedinţi a
unui reprezentant care să facă parte în calitate de membru permanent, din Consiliul de
Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan”, pe
durata anului şcolar 2016-2017.
11. Proiect de hotărâre privind numirea de către Consiliul Judeţean Mehedinţi a
doi reprezentanţi care să facă parte în calitate de membri permanenţi, din Consiliul de
Administraţie al Liceului Tehnologic Special Drobeta, pe durata anului şcolar 20162017.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii publice al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mehedinţi.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii în regim
contractual al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mehedinţi.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin, începând cu data de 01 octombrie 2016.
15. Proiect de hotărâre privind eliberarea Licenţelor de traseu pentru Transportul
de persoane prin curse regulate speciale.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare
de 10.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din
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fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi
unele măsuri fiscal-bugetare.
17. Proiect de hotărâre trecerea din domeniul public al judeţului Mehedinţi, în
domeniul privat al judeţului Mehedinţi a construcţiei „Magazie”, situată în comuna
Şimian, sat Cerneţi.
18. Proiect de hotărâre privind completarea elementelor de identificare din HCJ
nr. 58/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care formează patrimoniul public al
Judeţului Mehedinţi cu suprafaţa rezultată din măsurători pentru DJ 670.
19. Proiect de hotărâre privind rectificarea şi realocarea pe obiective a sumelor
aprobate pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
funcţionare/capital, precum şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a
proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanţare locală pe unităţi administrativ
teritoriale în anul 2016.
20. Proiect de hotărâre privind darea acordului pentru aprobarea si asigurarea
cofinanţării proiectului „Îmbunătăţirea calităţii vieții comunităţii din zona frontierei prin
dezvoltarea, îmbunătăţirea şi echiparea centrelor publice de servicii sociale”, proiect ce
a fost depus spre finanţare de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Mehedinţi in cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră
România – Serbia.
21. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea limitei maxime a
consumului de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului Judeţean
Mehedinţi şi a instituţiilor aflate în subordinea acestuia.
22. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare generală a Centrului de
zi pentru copilul 0-3 ani din comuna Salcia de către Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi.
23. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, a listei
de investiţii a judeţului şi a listei de investiţii cu obiective finanţate prin POR, pentru
anul 2016.
24. Diverse (nu se dezbat proiecte de hotărâri).
S-a supus la vot ordinea de zi în forma prezentată și s-a aprobat cu unanimitate,
adică 29 de voturi.
Înainte de a intra în ordinea de zi propriu zisă a ședinței ordinare de astăzi a
Consiliului județean Mehedinți, deși mulți dintre dumneavoastră cunoașteți acest aspect,
vă rog să-mi permiteți să-l prezint pe domnul Administrator public al județului - domnul
Nicolae Drăghia care din punctul meu de vedere poate aduce o mare contribuție la
activitatea administrativă a Consiliului județean Mehedinți, datorită experienței
dumnealui în domeniul administrației publice. Îi urez „Bun venit” în Consiliul Județean
Mehedinți, și de acum încolo și dumneavoastră, în calitate de consilieri județeni, puteți
discuta cu domnul Drăghia tot ceea ce considerați dumneavoastră că necesită lămurit.
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 Stăicuț Dorel, prin demisie.
3

Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Domnul Stăicuț Dorel a fost ales consilier județean la alegerile locale din 2016 pe
lista Partidului Social Democrat și i-a fost validat mandatul prin Hotărârea nr.
2/G/24.06.2016. În data de 01.09.2016 domnul Stăicuț Dorel și-a depus demisia din
funcția de consilier județean, demisie înregistrată la Consiliul județean Mehedinți sub
nr. 11068/27.09.2016. Prevederile art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleșilor locali, coroborate cu art. 90 alin. 6 din Regulamentul de organizare și
funcționare a Consiliului județean Mehedinți, stipulează că: în toate situațiile de
încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul județean
adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea președintelui consiliului județean, o
hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în
cauză. Hotărârea consiliului județean va avea la bază un referat constatator semnat de
către președintele consiliului județean și secretarul județului. Referatul va fi însoțit de
actele justificative. Față de cele prezentate propunem Consiliului județean Mehedinți să
ia act de situația apărută și să declare vacant locul de consilier județean al domnului
Stăicuț Dorel.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Aici este o problemă dacă îmi permiteți. Este vorba de demisia din partid, nu de
demisia din calitatea de consilier județean.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Da. Întâi a demisionat din partid la începutul lunii, iar azi de la partid s-a făcut
adresă către consiliu județean să luăm act de încetarea mandatului dumnealui.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Discuția era pornită de la faptul că dumnealui a demisionat din funcția de
consilier județean. Nu este adevărat, aici este vorba de demisia din partid.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Am și pus demisia. Adresa noastră pe care am înaintat-o către consiliul județean
este foarte clară din acest punct de vedere: a demisionat din partid iar noi mai departe
am sesizat consiliul județean că nu mai îndeplinește calitatea de membru de partid,
motiv pentru care trebuie să-l validăm pe următorul. Da, este o eroare a domnului
secretar când s-a întocmit referatul constatator, dar demisia din partid implicit duce la
demisia din consiliul județean. Noi am înștiințat consiliul județean, cred că nu este o
problemă din acest punct de vedere. Putem să facem un amendament în sensul că luăm
act de demisia din partid, constatăm încetarea de drept a mandatului și mergem mai
departe. Vă rog să propuneți amendamentul.
Doamna consilier Firu Stela:
Păi să-l propună cineva de la PSD.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
În aceste condiții propunem să se ia act de demisia din partid și mai departe să se
mențină toate celelalte prevederi din hotărâre. Cine este de acord cu acest amendament?
Mulțumesc, cu 28 de voturi pentru și o abținere - Săceanu Constantin s-a aprobat.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
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Domnule președinte, o scurtă întrebare pentru domnul Mednyanszky. Să înțeleg
din expunerea dumneavoastră de motive faptul că se poate vacanta locul și chiar în
aceeași ședință de consiliul județean putem să și validăm.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Nu, pe alt proiect, în aceeași ședință de consiliu odată ce este aprobat acest
proiect la fel cum a fost și la termenele trecute.
Domnul consilier Nicolicea Lin Tiberiu:
Practic în aceeași ședință de consiliu putem să luăm act de vacantarea locului prin
demisia domnului Stăicuț, și să înțeleg că în această ședință vom și valida următorul
consilier.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Următorul consilier, ca să fie validat și aprobat de dumneavoastră, trebuie să
depună un jurământ ca să îndeplinească calitatea de consilier județean, iar domnul
Nicolicioiu nu este prezent.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Am înțeles. O să ajungem și la următorul punct și o să discutăm.
Comisia juridică a avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu amendamentul formulat și s-a aprobat
cu 28 de voturi pentru și o abținere - Săceanu Constantin.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind validarea
unui mandat de consilier județean.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Având în vedere adresa nr. 631/27.09.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean
Mehedinţi sub nr. 11067/27.09.2016, Partidul Social Democrat - Filiala Mehedinţi a
comunicat şi confirmat că următorul supleant pe lista de candidaţi ai partidului, validată
în urma alegerilor din iunie 2016, este domnul Nicolicioiu Cristian Sorin, având în
vedere renunţarea domnului Zimţea Constantin. Văzând demisia depusă de domnul
consilier judeţean Stăicuţ Dorel din cadrul partidului, înregistrată la Consiliul Judeţean
Mehedinţi sub nr. 11068/27.09.2016 prin care îşi exprimă, în scris, opţiunea de a
demisiona din calitatea de membru; ținând cont de dispoziţiile prevederilor art. 100
alin.33 din Legea nr.115/2015, ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi
ale Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, potrivit cărora, în caz de vacantare
a locului unui consilier judeţean, se supune validării primul supleant înscris pe lista
partidului politic respectiv, dacă până la validare se confirmă în scris apartenenţa la
partid. Faţă de cele prezentate propun validarea mandatului de consilier judeţean pentru
Nicolicioiu Cristian Sorin.
Comisia juridică a avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Ținând cont de faptul că astăzi este în județul Mehedinți un Secretar de Stat al
Guvernului României, și că domnul Nicolicioiu Sorin, director al Direcției Silvice
Mehedinți, trebuie să fie alături de domnul Secretar de Stat și participă în acest moment
la o ședință tocmai la Reșița, și pentru că așa era normal să acorde prioritate obligațiilor
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de serviciu în dauna obligațiilor de ales local, nu a putut participa la această ședință
ordinară, motiv pentru care sunt pus în situația să vă solicit acordul de a amâna acest
proiect de hotărâre pentru următoarea ședință ordinară, ținând cont de faptul că la
validare obligatoriu trebuie să fie prezent pentru a depune jurământul.
S-a supus la vot propunerea ca acest proiect de hotărâre să fie amânat pentru
ședința următoare, și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de voturi.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea schimbării denumirii Centrului de asistenţă, protecţie şi reabilitare
socială a victimelor traficului de persoane în Centru de protecţie a victimelor
traficului de persoane.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
După cum a fost și la ședința precedentă, așa cum v-am anunțat și la ședințele
comisiilor, ținând cont de prevederile H.G nr. 867/2015, Centrul de asistență, protecție
și reabilitare socială a victimelor traficului de persoane nu se mai regăsește în
Nomenclator. Menționăm că Centrul de protecție a victimelor traficului de persoane
este prevăzut în organigrama aprobată de Consiliul județean Mehedinți prin Hotărârea
nr. 31/G/29.07.2016. Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de
hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului de asistență, protecție și reabilitare
socială a victimelor traficului de persoane în Centrul de protecție a victimelor traficului
de persoane din cadrul Serviciului intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței
sociale și violenței în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Mehedinți.
Comisia juridică și Comisia învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea schimbării denumirii Centrului de servicii de recuperare neuromotorie
a persoanelor adulte cu dizabilităţi Strehaia în Centru de recuperare Strehaia.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Aceeași situație ca cea anterioară, ținând cont de prevederile H.G. nr. 867/2015,
Centrului de servicii și recuperare neuromotorie a persoanelor adulte cu dizabilități
Strehaia nu se mai regăsește în Nomenclator. Menționăm că Centrul recuperare Strehaia
este prevăzut în organigrama aprobată de Consiliul județean Mehedinți prin Hotărârea
nr. 31/G/29.07.2016. Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de
hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului de servicii și recuperare neuromotorie
a persoanelor adulte cu dizabilității Strehaia în Centrul de recuperare Strehaia din
subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți
începând cu data de 01.10.2016.
Comisia juridică și Comisia învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
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Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect privind aprobarea desfiinţării
Centrului de primire în regim de urgenţă pentru persoane în situaţii de dificultate,
înfiinţării şi funcţionării Centrului de criză din cadrul Complexului de servicii
sociale Strehaia.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Centrul de criză din cadrul Complexului de servicii sociale Strehaia a fost
înființat în baza Hotărârii Consiliului județean Mehedinți nr. 31/G/29.07.2016. Prin
Hotărârea Guvernului României nr. 867/2015 s-a aprobat nomenclatorul serviciilor
sociale. În acest nomenclator Centrul de primire în regim de urgență pentru persoane în
situații de dificultate nu se mai regăsește. Există foarte multe solicitări de
instituționalizare ale persoanelor vârstnice, precum și a persoanelor cu dizabilități.
Comisia de admitere pentru persoane vârstnice se întrunește o dată pe lună, iar Comisia
pentru evaluarea persoanelor adulte cu dizabilități se întrunește o dată pe săptămână.
Pentru gestionarea cazurilor care apar în afara perioadelor de întrunire a celor două
comisii, singurele care pot hotărî instituționalizarea, este nevoie de un centru de criză.
Față de cele prezentate mai sus, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind
desființarea Centrului de primire în regim de urgență pentru persoane în situații de
dificultate, începând cu data de 01 octombrie 2016, și înființarea și funcționarea
Centrului de criză în cadrul Complexului de servicii sociale Strehaia, începând cu
aceeași dată.
Comisia juridică și Comisia învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
În urma apariției Hotărârii de Guvern nr. 867/2016 prin care s-a aprobat
Nomenclatorul serviciilor sociale, structura organizatorică a Direcției Generale de
Asistență Socială și protecția Copilului Mehedinți a suferit modificări. Consiliul
județean Mehedinți a aprobat structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Mehedinți prin Hotărârea nr. 31/G/2016. Schimbările
intervenite în structura organizatorică impun modificarea Regulamentului de organizare
și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului și
armonizarea cu organigrama aprobată. Din aceste motive se propune Consiliului
județean Mehedinți, spre aprobare, proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Mehedinți.
Comisia juridică și Comisia învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
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Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Muzeului Regiunii Porţilor
de Fier.
Doamna Silvia Șocîte:
Printr-o Notă de Fundamentare nr. 3676/24.08.2016 Muzeul Regiunii Porților de
Fier au propus, spre aprobare, Consiliului Județean modificarea statului de funcții, în
sensul că doresc să înființeze o funcție de cercetător științific, această funcție fiind
înființată prin desființarea altei funcții vacante de economist, deoarece este necesară și
impusă această funcție în structura muzeului, atât pentru acreditarea care urmează să fie
făcută, cât și pentru obținerea unui punctaj mai mare de evaluare a proiectelor depuse pe
Fonduri Europene. Deci, nu se suplimentează cu nimic numărul de posturi. Se
desființează o funcție vacantă, așa cum am spus și la comisiile de specialitate, și se
înființează funcția de cercetător științific.
Comisia juridică și Comisia economică au avizat favorabil.
Domnul consilier Constantinescu Teodor Constantin:
Domnule președinte, aș vrea să se consemneze că nu particip la vot.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Am și eu o întrebare. Este cineva de la muzeu aici, un reprezentant al muzeului?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Nu, nici nu era obligatorie prezența. Punctul de vedere a fost însușit de direcția
noastră.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Am întrebat ca idee. Este aici o secție de relații publice și marketing cultural.
Vroiam să întreb cu ce se mănâncă secția asta, având în vedere că tot muzeul este
închis.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Putem să facem o convocare a conducerii muzeului pentru ședința următoare și
întrebările pe care dumneavoastră le aveți de pus să le adresați la aceea ședință.
Doamna consilier Firu Stela:
Ați putea să faceți, că poate mai avem câteva nelămuriri la alte proiecte și s-ar
putea chiar să facem, domnule președinte.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Cu privire la muzeu?
Doamna consilier Firu Stela:
Nu, la alte proiecte din ședința de azi, și am putea să mai facem o ședință.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 27 de voturi pentru, o
abținere - Nicolicea Tiberiu Alin, iar domnul Constantinescu Teodor Constantin nu a
participat la vot.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind numirea
unui reprezentant al Consiliului Judeţean Mehedinţi, în calitate de membru al
Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională a Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Mehedinţi, pe durata anului şcolar 2016-2017.
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Doamna Silvia Șocîte:
Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Școlar de
Resurse și Asistență Educațională Mehedinți, instituție de învățământ aflată în
subordinea consiliului județean, în fiecare an școlar se constituie o comisie de orientare
școlară și este constituită pe perioada anului școlar. Motiv pentru care această instituție
de învățământ a solicitat consiliului județean să desemneze un reprezentant în comisia
de orientare ce va desfășura activitatea în perioada anului școlar 2016-2017.
Comisia juridică și Comisia învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Vă rog să-mi permiteți să propun ca, din partea Consiliului județean Mehedinți,
să facă parte domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau, să aibă această calitate de
reprezentant în Comisia de Orientare Școlară și Profesională a Centrului Județean de
Resurse și Asistență Educațională Mehedinți pe anul școlar 2016-2017. Dacă mai sunt
și alte propuneri, dacă nu, aparatul tehnic vă rog să întocmiți buletinul de vot.
Domnul consilier Bălănescu Alexandru:
Au fost exprimate un număr de 29 de voturi din care 26 de voturi pentru valabil
exprimate și 3 voturi nule. Deci, domnul Mednyanszky a fost desemnat să facă parte din
Comisia de Orientare Școlară și Profesională a Centrului Județean de Resurse și
Asistență Educațională Mehedinți pentru anul școlar 2016-2017.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Lămuriți-ne vă rog, cei cu voturile astea 3 nule.
Domnul consilier Bălănescu Alexandru:
Sunt voturi împotrivă.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Deci 26 pentru și 3 împotrivă.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu rezultatul votului secret și s-a aprobat
cu unanimitate, adică 29 de voturi.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind numirea
de către Consiliul Judeţean Mehedinţi a unui reprezentant care să facă parte în
calitate de membru titular al Consiliului de Administraţie al Centrului Judeţean
de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mehedinţi, pe durata anului şcolar 20162017.
Doamna Silvia Șocîte:
Deci, este aceeași procedură și aceeași legislație aplicată și în cazul consiliului de
administrație, înainte a fost în comisia de resurse și acum este în consiliul de
administrație din cadrul Centrului Județean de Resurse. Consiliul județean trebuie să
desemneze un reprezentant pentru perioada anului școlar 2016-2017.
Comisia juridică și Comisia învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Propunerea noastră pentru reprezentant în Consiliul de Administrație al Centrului
Școlar de Resurse și Asistență Educațională este doamna Gherghe Emilia Mari, de fapt
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și reprezentanta noastră din anul școlar trecut dacă nu greșesc. Dacă sunt alte
propuneri? Vă rog să întocmiți buletinele de vot.
Domnul consilier Bălănescu Alexandru:
Deci, a fost propusă doamna Gherghe Emilia Mari pentru a face parte din
Consiliul de Administrație al Centrului Școlar de Resurse și Asistență Educațională
Mehedinți, pe durata anului școlar 2016-2017. S-au exprimat 29 de voturi din care 29
valabil exprimate, 28 voturi pentru și 1 vot împotrivă.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu rezultatul votului secret și s-a aprobat
cu unanimitate, adică 29 de voturi.
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind numirea
de către Consiliul Judeţean Mehedinţi a unui reprezentant care să facă parte în
calitate de membru permanent, din Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan”, pe durata anului şcolar 2016-2017.
Doamna Silvia Șocîte:
Și această instituție de învățământ este o instituție subordonată consiliului
județean, se aplică aceeași procedură ca la Centrul Județean de Resurse, se desemnează
de către consiliul județean un membru titular în Consiliul de Administrație pe perioada
anului 2016-2017.
Comisia juridică și Comisia învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Așa cum am avut și în cursul anului școlar trecut facem aceeași propunere, pe
domnul Croitoru Valentin, funcționar public în cadrul Consiliului județean Mehedinți.
Dacă mai sunt și alte propuneri?
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Mai avem și altă numire în altă parte?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Mai avem încă o numire.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Haideți să le facem pe toate odată.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Ok. Discutăm următorul proiect: Proiect de hotărâre privind numirea de către
Consiliul Judeţean Mehedinţi a doi reprezentanţi care să facă parte în calitate de
membri permanenţi, din Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Special
Drobeta, pe durata anului şcolar 2016-2017.
Doamna Silvia Șocîte:
Aceasta este și diferența dintre cele două instituții anterioare și aceasta, fiind
liceu și cu un număr mai mare de clase, din Consiliul de Administrație vor face parte
doi reprezentanți ai consiliului județean.
Comisia juridică și Comisia învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin.
Propunerile mele privesc aceleași persoane care au fost în consiliu de
administrație și anul trecut, și anume doamna director Silvia Trancă și doamna director
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Vijulie Loredana Maria. Dacă mai sunt și alte propuneri? Dacă nu mergeți după
buletinele de vot. Până ne vin buletinele de vot trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii publice al aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Mehedinţi.
Doamna Șocîte Silvia:
În cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mehedinți, la
solicitarea directorilor prin referatele de specialitate, au fost organizate concursuri de
ocupare a posturilor care necesită ca specialități științe inginerești, și posturile au rămas
în continuare vacante întrucât, fiind de grad superior pentru care una din condițiile de
ocupare era de 9 ani vechime în specialitatea studiilor, nu s-au prezentat și nu s-au
înscris candidați. Din aceste considerente și pentru aceste motive, s-au întocmit din nou
de către directorii de la Direcția juridică pentru postul de consilier principal din cadrul
achizițiilor publice cu studii inginerești, Direcția urbanism - doamna arhitect a solicitat
de asemenea transformarea unui post, și în Direcția tehnică la fel s-a solicitat
transformarea din grad superior în grad asistent. Motiv pentru care s-au supus spre
aprobare Consiliului Județean aceste transformări, fiind necesare pentru a se relua
procedura de concurs și a se da posibilitatea unui număr mai mare de absolvenți, având
în vedere că pentru postul de asistent vechimea minimă în specialitatea studiilor este de
doar un an.
Comisia juridică și Comisia economică au avizat favorabil.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Domnule președinte, vreau să fac și eu un amendament, care este ca o completare
la acest material. Este vorba de un post de consilier superior de la Direcția tehnică pe
care eu propun să-l transformăm în post de consilier principal. Motivația acestei
propuneri vine din faptul că recent am avut un concurs pentru ocuparea acestui post,
postul este vacant în prezent, nu s-a ocupat acest post și dat fiind faptul că condiția de 9
ani vechime este una poate puțin restrictivă, propun să-l transformăm ca să se poată
prezenta persoane cu 5 ani vechime. Avem mare nevoie de ingineri și din păcate sunt
puțini care vin către concursurile organizate.
S-a supus la vot acest amendament și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
modificarea Statului de funcţii în regim contractual al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Mehedinţi.
Doamna Șocîte Silvia:
În cadrul aparatului de specialitate, în cursul lunii iulie a anului în curs s-a
organizat un examen de promovare în gradul imediat superior pentru salariații în regim
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean, care
îndeplineau condițiile de promovare în grad imediat superior al postului ocupat. S-a
înscris un singur candidat, a susținut și promovat examenul, motiv pentru care se
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promovează material privind modificarea statului de funcții în regim contractual,
urmând ca salariatul să fie numit prin dispoziția președintelui în funcția transformată.
Comisia juridică și Comisia economică au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu
Severin, începând cu data de 01 octombrie 2016.
Doamna Șocîte Silvia:
Spitalul Județean a depus o notă de fundamentare prin adresa 25228 în cursul
lunii septembrie anul curent, în care solicita mai multe modificări în statul de funcții,
după cum urmează: un post de medic din cadrul Secției diabet - un post de medic
primar vacant solicită să fie transformat în medic specialist, ca urmare a susținerii și
promovării examenului susținut de trei salariați din cadrul aparatului Spitalului
Județean, așa cum sunt identificate la punctul 2 din raportul de la hotărâre; trei salariați
au susținut și promovat examenul de promovare în gradul imediat superior, motiv
pentru care trebuie transformat postul ocupat în gradul imediat superior în care au
susținut și promovat examenul; un număr de trei asistente medicale au terminat studiile
superioare în specialitatea postului ocupat și trebuie să le recunoaștem aceste studii, și
se transformă posturile din asistent medical principal cu postliceală în asistent medical
cu studii superioare, și li se păstrează inclusiv gradele deținute anterior promovării; pe
mai multe secții, șefii de secții au solicitat să fie transformate posturi vacante din
asistent medical în registrator medical pentru a fluidiza desfășurarea actului medical; în
cadrul Serviciului de medicină legală biologul a susținut și promovat în gradul principal
și trebuie să i se transforme postul din biolog specialist în biolog principal; în cadrul
Unității de primiri urgențe se solicită transformarea a două posturi de medic, unul din
medic primar în medic specialist și unul din medic primar în medic rezident anul V; iar
pe Secția de anatomie patologică un post de asistent medical cu studii postliceale de
laborator în asistent medical principal cu studii postliceale medicină generală.
Comisia juridică și Comisia economică au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Înainte de a trece la punctul 15, dăm cuvântul domnului Bălănescu să prezinte
rezultatul votului.
Domnul consilier Bălănescu Alexandru:
Deci, domnul Croitoru Valentin a fost desemnat să facă parte din Consiliul de
Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan”, cu 29
de voturi pentru din 29 exprimate.
Proiectul de hotărâre privind numirea de către Consiliul Judeţean Mehedinţi a
unui reprezentant care să facă parte în calitate de membru permanent, din Consiliul de
Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan”, pe
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durata anului şcolar 2016-2017 a fost supus la vot cu rezultatul votului secret și s-a
aprobat cu unanimitate, adică 29 de voturi.
Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
eliberarea Licenţelor de traseu pentru Transportul de persoane prin curse
regulate speciale.
Domnul Crețescu Constantin:
În baza contractelor încheiate cu beneficiarii de trei operatori de transport, au
solicitat eliberarea licențelor de traseu. Având în vedere avizul favorabil al ARR
Mehedinți, precum și după verificarea dosarelor depuse, Autoritatea de Autorizare a
constatat că sunt îndeplinite condițiile legale pentru eliberarea licențelor. Conform
prevederilor Legii 92/2007 a serviciului de transport public local, eliberarea acestor
licențe se face prin hotărâre a Consiliului Județean.
Comisia juridică, Comisia pentru servicii şi comerţ și Comisia de urbanism au
avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 10.000.000 lei, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016
privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din
fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum
şi unele măsuri fiscal-bugetare.
Doamna Vijulie Loredana:
Prin Hotărârea de consiliu județean nr. 50/2016 s-a aprobat data limită de
finalizare a proiectului „Reabilitarea Complexului Muzeului Regiunii Porților de Fier și
valorificarea lui ca produs turistic” ca fiind 31.12.2017. Ministerul Finanțelor Publice
acordă împrumuturi pentru proiectele finanțate prin POR din venituri din privatizare,
proiectele care au un buget de peste 5 milioane de euro. Având în vedere că acest
proiect Muzeul Regiunii Porților de Fier este un proiect cu o valoare peste 5 milioane de
euro trebuie terminat până la 31.12.2017 și, mai mult decât atât, acest proiect se află pe
lista proiectelor care într-adevăr pot beneficia de împrumutul de la Ministerul
Finanțelor, listă care se regăsește în Ordinul 1865/2016, propunem realizarea acestui
împrumut în valoare de 10 milioanei lei pe o durată maximă de 20 de ani. Întreaga
documentație va fi depusă la Ministerul Finanțelor spre analiză de către o comisie de
autorizare iar apoi se va încheia o convenție de împrumut între Consiliul Județean și
Ministerul Finanțelor. După semnarea acestei convenții de împrumut, obligația
Consiliului Județean este de a rectifica bugetul județului și de a aproba bugetul
împrumutului.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia dezvoltare regională, Comisia
pentru servicii şi comerţ, Comisia de urbanism, Comisia de agricultură, Comisia de
învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Doamna consilier Firu Stela:
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Înțeleg că, Consiliul Județean dorește să facă acest împrumut pentru terminarea
Muzeului Porțile de Fier. Corect?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Da.
Doamna consilier Firu Stela:
Dar există bani prevăzuți în buget, pentru că ne aducem cu toți aminte că am
votat acest lucru.
Doamna Vijulie Loredana:
Da.
Doamna consilier Firu Stela:
Banii care există în ce valoare sunt, pe care vreți să-i luați să-i folosiți în altă
parte.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Din bugetul aprobat inițial pentru terminarea acestui proiect, în măsura în care
acest împrumut va fi aprobat, vom putea să folosim pentru alte investiții exclusiv pentru
Consiliul Județean Mehedinți și nu ale celorlalte UAT-uri din județ, suma de 10
milioane de lei. În momentul de față avem un alt proiect pe ordinea de zi pentru
rectificarea bugetului propriu al județului, și să alocăm o sumă semnificativă pentru
Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin.
Doamna consilier Firu Stela:
Deci, practic se suplimentează bugetul județului cu 10 milioane, pe care îi luați
de la muzeu și îi duceți în altă parte. O parte din ei înțeleg că îi duceți către spitalul
județean. Care este valoarea care se duce către spital?
Doamna Vijulie Loredana:
1.300.000 lei.
Doamna consilier Firu Stela:
Aproape 10%.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Mai mult.
Doamna consilier Firu Stela:
Mai mult, 13%. Cu ceilalți bani știți ce faceți? Consiliul Județean știe în acest
moment ce face cu banii?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Vom discuta împreună în cadrul Consiliului Județean, noi, consilierii, ce
destinație vom da acestor bani. Evident că pentru investiții din județul Mehedinți,
urmând ca tot noi, aici, să ne stabilim lista de investiții pentru 2017. Pentru că acești
bani nu vor putea fi folosiți decât în 2017.
Doamna consilier Firu Stela:
Aș vrea să se consemneze că dacă noi, consilierii Partidului Național Liberal,
votăm și suntem de acord cu acest împrumut, să consemnăm sau să facem un
amendament că trebuie ca restul banilor care dumneavoastră, Consiliul Județean și
Partidul Social Democrat, nu știți ce veți face cu banii, știți că pe investiții, dar nu știți
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exact unde îi duceți, vreau ca în momentul în care vreți să-i duceți către investiții să se
facă o consultare cu toți consilierii județeni, adică toate partidele să fie implicate în
această consultare, pentru că în acest moment dumneavoastră ne cereți votul. Și după
aceea nu e corect să vă duceți să faceți ce vreți cu banii, că poate nu luați decizii
corecte. Aș vrea să transformăm această condiție într-un amendament la proiect.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Fiind vorba de investiții, dați-mi voie și mie. Sigur, apreciez grija pentru banul
public, este firesc să fie așa, foarte bine, ce facem cu banii, noi știm. Nu știm cu
exactitate sau cu certitudine pentru că dumneavoastră, colegii noștri consilieri județeni,
aprobați lista de investiții.
Doamna consilier Firu Stela:
Corect. Știm.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
În momentul în care ea va fi aprobată, sigur că va fi aprobată în urma unei
dezbateri în Consiliul Județean, ca orice altă listă de investiții.
Doamna consilier Firu Stela:
Da, domnule vicepreședinte, dar lista de investiții trece cu majoritate simplă.
Corect?
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Și cum ar putea să treacă?
Doamna consilier Firu Stela:
Păi cu majoritate simplă, pe când acest proiect trebuie să treacă cu 2/3. Să ne
înțelegem. Am spus că acum votăm cu condiția ca și la lista de investiții să ne întrebați,
chiar dacă vă poate trece cu majoritate simplă. Ați înțeles exact la ce mă refer.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
După o consultare prealabilă, la fel cum am procedat și cu privire la acest proiect
de hotărâre.
S-a supus la vot amendamentul formulat de doamna consilier Firu Stela și s-a
aprobat cu unanimitate, adică 29 de voturi.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
Domnul consilier Bălănescu Alexandru:
Dați-mi voie să anunț rezultatul votului. Pentru Consiliul de Administraţie al
Liceului Tehnologic Special Drobeta rezultatul este următorul: din 29 voturi, 29 au fost
valabil exprimate, doamna Trancă Silvia a obținut 28 voturi iar doamna Vijulie
Loredana Maria a obținut 29 voturi.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu rezultatul votului secret și s-a aprobat
cu unanimitate, adică 29 de voturi.
Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre trecerea din
domeniul public al judeţului Mehedinţi, în domeniul privat al judeţului Mehedinţi
a construcţiei „Magazie”, situată în comuna Şimian, sat Cerneţi.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
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În inventarul bunurilor aparținând domeniului public al județului Mehedinți,
aprobat prin HG 963/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mehedinți,
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mehedinți, figurează
construcția „Magazie” la poziția 181 cu o suprafață construită de 106 m.p. Magazia este
o dependință a Casei Memoriale Tudor Vladimirescu și este o construcție din cărămidă
în totalitate degradată, stare de colaps, cu acoperiș parțial din plăci de azbociment,
conform materialului foto, drept pentru care se propune demolarea acesteia. OG nr.
112/2000 prevede la art. 1 că bunurile care alcătuiesc domeniul public al unei unități
administrativ-teritoriale cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumată, a
căror menținere în funcțiune nu se mai justifică, se scot din funcțiune, se valorifică și se
casează. Pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării este necesară trecerea bunului
din domeniul public al județului Mehedinți în domeniul privat al acestuia, conform art.
2 din OG 112/2000. Ulterior trecerii în domeniul privat, se va proceda la casarea
bunului conform legislației în vigoare. Față de cele prezentate mai sus, vă supunem spre
competentă analiză, dezbatere și aprobare un proiect de hotărâre privind trecerea din
domeniul public al județului Mehedinți în domeniul privat al județului Mehedinți a
construcției „Magazie”, situată în comuna Șimian, sat Cerneți.
Comisia juridică, Comisia economică și Comisia de urbanism au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
Se trece la punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
completarea elementelor de identificare din HCJ nr. 58/1999 privind însuşirea
inventarului bunurilor care formează patrimoniul public al Judeţului Mehedinţi
cu suprafaţa rezultată din măsurători pentru DJ 670.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Drumul județean 670 este înscris la poziția nr. 90 în Anexa nr. 1 la HG nr.
963/2202 privind atestarea domeniului public al județului Mehedinți precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mehedinți. Temeiul legal în baza căruia
a fost emisă HG nr. 963/2002 este Hotărârea Consiliului Județean nr. 58/1999 privind
însușirea inventarului bunurilor care formează patrimoniul public al județului
Mehedinți. În această hotărâre a Consiliului Județean Mehedinți elementele de
identificare ale drumurilor sunt lungimea și traseul. În conformitate cu prevederile din
Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în
evidențele de cadastru și carte funciară, documentația cadastrală de primă înscriere
conține calculul analitic al suprafețelor și memoriul tehnic. În consecință, pentru
înscrierea în Cartea funciară a imobilelor, respectiv DJ 670, este necesar ca în actul care
atestă dreptul de proprietate al acestora, să fie menționată ca dată de identificare și
suprafața imobilelor.
Comisia juridică, Comisia economică și Comisia de urbanism au avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
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Înainte de a supune la vot, o singură precizare aș vrea să fac: este vorba despre
drumul județean care începe din DN 6, continuă Ilovița, Bahna, Cireșu, Podeni, Balta,
proiect care urmează să fie depus pentru a se obține finanțare europeană.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
Se trece la punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
rectificarea şi realocarea pe obiective a sumelor aprobate pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare/capital, precum şi
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de
infrastructură ce necesită cofinanţare locală pe unităţi administrativ teritoriale în
anul 2016.
Doamna Vijulie Loredana:
Consiliul local Dumbrava solicită realocarea sumei de 100 mii lei de la obiectivul
„Reparații drumuri în comuna Dumbrava” la obiectivul „SF+PT studiu de teren cadastrare drumuri” în cadrul obiectivului „Modernizare drumuri comunale și sătești în
comuna Dumbrava, județul Mehedinți”.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia dezvoltare regională, Comisia
pentru servicii şi comerţ, Comisia de urbanism, Comisia de agricultură, Comisia de
învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Având în vedere că mai există și alte solicitări la acest proiect de hotărâre, dau
cuvântul colegei mele, doamna vicepreședinte Nanciu, să propună amendament.
Doamna vicepreședinte Nanciu Antoaneta Renatta:
S-au primit două solicitări de la Primăria comunei Pădina și Primăria comunei
Cujmir. Pădina solicită diminuarea sumei de 30 mii lei de la obiectivul „Studiu de
fezabilitate Modernizare drumuri de interes local în sat Slașoma, comuna Pădina,
județul Mehedinți” și suplimentarea obiectivului „Modernizare iluminat public în
comuna Pădina, județul Mehedinți”. Solicită această modificare deoarece s-au demarat
procedurile pentru un nou proiect pe măsura 7.2. Primăria Cujmir solicită realocarea
sumei de 150 mii lei de la obiectivul „Modernizare DC 100”, obiectiv care va fi finanțat
de către Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice, la obiectivul „Reabilitare și
modernizare ulițe de importanță locală în comuna Cujmir”.
S-a supus la vot acest amendament și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Înainte de a trece la următorul punct aș vrea să vă precizez faptul că dacă mai
sunt UAT-uri care vor face astfel de solicitări, v-aș ruga pe dumneavoastră să le
comunicați că nu mai pot face decât pentru ședința din luna octombrie. Deci, dacă vor
să mai mute banii de la un obiectiv la altul, ultima ședință este cea din octombrie. Puteți
să vă anunțați și dumneavoastră pe domnii primari.
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Se trece la punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind darea
acordului pentru aprobarea si asigurarea cofinanţării proiectului „Îmbunătăţirea
calităţii vieții comunităţii din zona frontierei prin dezvoltarea, îmbunătăţirea şi
echiparea centrelor publice de servicii sociale”, proiect ce a fost depus spre
finanţare de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Mehedinţi in cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră
România – Serbia.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Direcția Generală de Asistență Socială și Proiecția Copilului Mehedinți și
Primăria orașului Kladovo au depus spre finanțare, în cadrul Programului Interreg IPA
de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, proiectul „Îmbunătățirea calității vieții
comunității din zona frontierei prin dezvoltarea, îmbunătățirea și echiparea centrelor
publice de servicii sociale”, din dorința de a crea servicii sociale publice care să asigure
condiții mai bune de trai în centrele din comunitățile locale din Mehedinți și Kladovo.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea, modernizarea și dotarea
centrelor de servicii sociale publice în zona transfrontalieră pentru creșterea calității
vieții și favorizarea incluziunii sociale. Principalele rezultate ce se urmăresc prin acest
proiect sunt: mărirea numărului de structuri de servicii sociale publice și modernizarea
acestora; crearea de noi locuri de muncă în cadrul noilor structuri de servicii sociale
realizate; formarea profesională în domeniul serviciilor sociale a grupurilor țintă
secundare; realizarea unui studiu care să pună în evidență strategiile pentru soluționarea
problemelor în domeniul asistenței sociale. Valoarea totală a proiectului este de
1.259.619 euro, iar contribuția Direcției Generale de Asistență Socială și Proiecția
Copilului Mehedinți este în valoare de 14.083,36 euro, reprezentând 2% din valoarea
totală a proiectului părții române. Vă supunem spre aprobare cota de cofinanțare de 2%
în vederea realizării proiectului.
Comisia juridică, Comisia economică și Comisia dezvoltare regională au avizat
favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
Se trece la punctul 21 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
modificarea şi completarea limitei maxime a consumului de carburant pentru
mijloacele de transport din dotarea Consiliului Judeţean Mehedinţi şi a
instituţiilor aflate în subordinea acestuia.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Prin Hotărârea nr. 45/29.02.2016 s-a stabilit limita maximă a consumului lunar de
carburant pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului Județean Mehedinți și a
instituțiilor aflate în subordinea acestuia. Modificarea constă în faptul că Consiliul
Județean, prin Hotărârea de Guvern, are 6 mașini, aceste 6 mașini pe limita maximă
consumă 3000 de litri, dar consumul pe fiecare mașină poate să depășească limita
stabilită de 500 de litri dar nu poate să depășească consumul general stabilit pe
Consiliul Județean.
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Comisia juridică, Comisia economică, Comisia dezvoltare regională, Comisia
pentru servicii şi comerţ, Comisia de urbanism, Comisia de agricultură și Comisia de
învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Domnul consilier Nicolicea Tiberiu Alin:
O singură întrebare am, dacă domnul secretar știe cumva și parcul auto de la
instituțiile subordonate.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Poate fi prezentată o situație la zi pentru fiecare subordonată, pentru ședința
următoare. Doamna director economic, vă rog să vă ocupați de această situație.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 28 de voturi pentru,
domnul consilier Săceanu Constantin nefiind prezent în sala de ședință.
Se trece la punctul 22 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
preluarea în administrare generală a Centrului de zi pentru copilul 0-3 ani din
comuna Salcia de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Mehedinţi.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Centre de zi sunt servicii pentru protecția copiilor, a căror misiune este de a
preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei a unor
activități de îngrijire, educație, recreere, socializare, consiliere, dezvoltare a
deprinderilor de viață independente, orientare școlară și profesională pentru copii, cât și
a unor activități de sprijin, consiliere, educare a unor părinți sau reprezentanții legali,
precum și pentru persoanele care au în îngrijire copii. Serviciile oferite de centrele de zi
sunt complementare demersurilor și eforturilor proprii familiilor, așa cum decurg din
obligațiile și responsabilitățile părintești, precum și nevoilor individuale ale copiilor în
contextul său socio-familial. Ținând cont de Hotărârea Consiliului local Salcia nr.
27/31.08.2016 privind preluarea în administrarea generală de către Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi a Centrului de zi pentru copilul 0-3
ani din comuna Salcia, și de adresa DGASPC Mehedinți nr. 26592/2016 prin care își
exprimă acordul pentru preluarea Centrului de zi pentru copilul 0-3 ani din comuna
Salcia, cu asigurarea cheltuielilor de personal și a cheltuielilor materiale de către
Consiliul Județean, propunem spre aprobare și dezbatere proiectul de hotărâre privind
preluarea în administrare generală a Centrului de zi pentru copilul 0-3 ani din comuna
Salcia de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi.
Comisia juridică, Comisia economică și Comisia de învăţământ, cultură, sănătate
au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 28 de voturi pentru,
domnul consilier Săceanu Constantin nefiind prezent în sala de ședință.
Se trece la punctul 23 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al judeţului, a listei de investiţii a judeţului şi a listei
de investiţii cu obiective finanţate prin POR, pentru anul 2016.
Doamna Vijulie Loredana:
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Au fost primite mai multe adrese de la subordonate prin care solicită sume pentru
plata salariilor lunii septembrie și pentru o parte din cheltuielile materiale. Astfel vom
diminua cap. 54.02 Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale și vom
suplimenta următoarele capitole: cap. 51.02 Autorități cu suma de 300 mii lei pentru
Titlul 10 Cheltuieli de personal și 300 mii lei pentru cheltuieli materiale; cap. 61.02
Ordine publică și siguranță națională cu suma de 114 mii lei pentru indemnizațiile de la
ATOP și 70 mii lei pentru ISU pentru cheltuieli materiale; cap. 65.02 Învățământ pentru
plata salariilor lunii septembrie pentru Centrul școlar pentru educație incluzivă
Constantin Pufan cu suma de 505 mii lei pentru cheltuieli de personal și 145 mii lei
pentru cheltuieli materiale, dintre care 100 mii lei pentru hrană și 45 mii lei pentru
transportul profesorilor; suma de 280 mii lei pentru CJRAE pentru cheltuielile de
personal. De asemenea pentru plata salariilor personalului neclerical suma de 450 mii
lei. Pentru Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului 200 mii lei pentru
cheltuielile de personal. Vom modifica lista de investiții a județului prin includerea unor
obiective de investiții noi, datorită precipitațiilor abundente și datorită alunecărilor de
teren, după cum urmează: se vor face anumite SF-uri și expertize, SF variantă ocolitoare
DJ 607 A cu suma de 270 mii lei, expertizare și DALI consolidare corp drum DJ 606 C
zona km 53+120 la Cișmea - 30 mii lei, SF demolare pod existent pe DJ 606 C km
57+900 și execuție pod nou - 30 mii lei, expertizare și DALI modernizare DJ 671 A pe
tronsoanele Crăguiești - Ilovăț, Ilovăț - Studina, Șovarna - Rudina - 100 mii lei. S-a
făcut o analiză a stadiului realizării lucrărilor din lista de investiții și s-a înregistrat o
economie de 1992,19 mii lei, economie din care vom acoperi investițiile noi de 430 mii
lei și vom aloca către 4 obiective care vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2016,
respectiv: DJ 562 B Vrata - Cujmir 6,726 km cu suma de 326 mii lei, DJ 671 A Studina
- Șovarna 2 km inclusiv rigole betonate și podețe cu suma de 212 mii lei, DJ 565 Jiana
Mare - Mileni, Burila Mare - Crivina, Vrancea - Dunărea Mică 3,200 km cu suma de
321 mii lei și DJ 606 B Corzu pe 1,8 km cu suma de 235 mii lei. De asemenea, am
primit o solicitare de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului de a aloca
suma de 200 mii lei pentru finalizarea centrului de la Șimian, sumă care va fi alocată tot
din economiile înregistrate la nivelul investițiilor de la Consiliul Județean, pentru
achiziționarea unei centrale termice 80 mii lei pentru Centrul de Educație Incluzivă
Constantin Pufan. Spitalul Județean solicită suma de 1350 mii lei pentru următoarele
obiective de investiții: reabilitare și modernizare etajul V și VI Pavilion 700 paturi cu
suma de 300 mii lei, lucrări de reabilitare și modernizare Corp B și L parter Pavilion
700 paturi suma de 850 mii lei, aparate aer condiționat tip invertor 200 mii lei. Aceste
sume vor fi alocate prin diminuarea proiectului de la Muzeu „Reabilitarea Complexului
Muzeului Regiunii Porților de Fier”.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia dezvoltare regională, Comisia
pentru servicii şi comerţ, Comisia de urbanism, Comisia de agricultură și Comisia de
învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Doamna vicepreședinte Nanciu Antoaneta Renatta:
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Un amendament față de faptul că Direcția Comunitară Județeană de Evidență a
Persoanelor a făcut o solicitare ulterioară, vă propun ca din cap. 54.02 Fond de rezervă
bugetară la dispoziția autorităților locale să se diminueze cu suma de 20 mii lei care să
fie alocată acestei direcții pentru plata salariilor lunii septembrie.
Doamna consilier Firu Stela:
Îmi aduc aminte că la ședința trecută când s-au economisit 40 de miliarde vechi sa discutat că acei bani care se duc în fondul de rezervă vor fi cheltuiți pentru salarii până
la sfârșitul anului pentru că instituțiile subordonate nu au bani de salarii.
Doamna Vijulie Loredana:
Corect. Salarii și cheltuieli materiale.
Doamna consilier Firu Stela:
Cheltuieli materiale curente.
Doamna Vijulie Loredana:
Curente, da.
S-a supus la vot amendamentul propus și s-a aprobat cu 26 de voturi pentru,
domnii consilieri Săceanu Constantin, Dumitrache Claudiu și Alexe Vergil nefiind
prezenți în sala de ședință.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Economie înseamnă că sunt sume de bani care nu au fost cheltuite în cadrul unor
capitole și proiecte, nu înseamnă o economisire că s-au folosit și alte metode.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Ideea este următoarea: se precizează în material că s-a economisit de la investiții
aproape 20 de miliarde lei.
Domnul consilier Mărculescu Dumitru:
Impropriu spus „s-a economisit”.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Eu nu sunt economist ca dumneavoastră. Ideea este că în urma licitațiilor publice
s-au încheiat contractele de execuție de lucrări la valori mai mici decât valorile aprobate
de noi inițial. Astfel că la dispoziția noastră au rămas de la investiții 20 de miliarde de
lei, fapt care ne-a permis să putem să plătim și acele contracte multianuale încheiate
pentru drumurile județene. Și nu numai.
Doamna consilier Firu Stela:
Aș vrea să știu, nu am reținut dar mă uit, doamna director, 45 mii lei transportul
profesorilor la care școală?
Doamna Vijulie Loredana:
Da, 45 mii lei la Centrul școlar de educație incluzivă Constantin Pufan.
Doamna consilier Firu Stela:
Pe următoarele 3 luni? Pe tot anul?
Doamna Vijulie Loredana:
Nu s-au plătit că nu au fost bani. Sunt pe 3 luni în urmă. Au făcut o solicitare în
care au spus că nu s-au plătit până acum aproape deloc.
Doamna consilier Firu Stela:
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De unde și până unde?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Au activitate în tot județul, profesorii de la Constantin Pufan.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Trebuie să asigure prezența la copiii cu dizabilități.
Doamna consilier Firu Stela:
A, nu-i problemă, dar nu am știut. Și aș mai vrea să vorbesc despre Spitalul
Județean. Vreau să vă spun că e dezastru în Spitalul Județean. Dacă noi, până la urmă,
am votat acel împrumut, am făcut-o și pentru faptul că banii care vor rămâne se vor
duce către investiții importante ale județului, dar aș vrea ca cei care se duc la Spitalul
Județean să se cheltuiască cu responsabilitate. Adică nu să facem o lucrare, și la anul să
o luăm de la capăt. Aceeași lucrare, același tronson, pentru că am văzut că o parte din
bani 3 miliarde se duc pentru etajele IV și V ...
Domnul președinte Georgescu Aladin:
V și VI.
Doamna consilier Firu Stela:
V și VI, corect. Dumneavoastră știți că am purtat discuții mai devreme, iar la
parter se dau 8 miliarde. Eu nu știu dacă e suficient la etajele V și VI 3 miliarde.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Noi, inițial, am mai alocat bani la etajele V și VI pentru reabilitarea tronsonului
B, de unde s-a mutat pediatria. Nu am avut în vedere corpul C, motiv pentru care
alocăm acum suma de bani ca să terminăm tot etajul.
Doamna consilier Firu Stela:
Restul e terminat? Unde a fost pediatria e terminat?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Saloanele sunt terminate; dacă vă mai amintiți, luna trecută sau acum două luni,
am mai alocat o sumă de bani pentru înlocuirea tuturor conductelor necesare, pentru că
de la etajele V și VI și până la subsolul spitalului trebuiau reabilitate.
Doamna consilier Firu Stela:
Dar acum dacă tot rămân bani, și sunt bani, de ce să nu facem un lucru de la cap
la coadă, de exemplu la Spitalul Județean, în loc să cârpim, ca să zic așa. Astăzi 3
saloane, apoi nu știu ce țeavă, apoi nu știu ce la parter, apoi s-a terminat target-ul de
acolo și o luăm iarăși de la capăt. De ce să facem mereu lucrurile prost, să spun așa, și
anul următor s-o luăm de la capăt pe același tronson.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Nu va fi cazul s-o luăm de la capăt. Eu nu aș spune că s-a făcut prost până acum,
noi facem în continuarea celor începute. Dar ideea este următoarea: noi deja avem pe
lista de investiții, și știți bine din mandatul trecut, am aprobat întocmirea mai multor
studii de fezabilitate pentru eficientizarea energetică nu numai a pavilionului cu 700 de
paturi, ci și a secțiilor exterioare, și urmează să depunem cereri de finanțare prin POR
tocmai pentru eficientizarea energetică. Și mare parte din spital se va reabilita pe astfel
de fonduri, ținând cont de faptul că din mandatul trecut sau de acum două mandate,
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singurul spital județean din regiunea Olteniei care nu a primit fonduri pe POR a fost
tocmai spitalul nostru, pentru că avea management privat la vremea respectivă. Acum
plecăm cu prima șansă, și vom obține o sumă semnificativă prin POR. Mai mult decât
atât, dacă nu greșesc doamna director, s-a completat ghidul de finanțare și vom avea
posibilitatea să accesăm fonduri europene inclusiv pentru dotarea cu echipamente și
aparatură medicală.
Doamna consilier Firu Stela:
Dacă nu au arierate.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Proiectul îl depunem pe Consiliul Județean. Vă rog, doamna director, să ne dați
mai multe amănunte.
Doamna Trancă Silvia:
Solicitantul va fi Consiliul Județean, pentru că noi nu avem arierate, și față de
forma inițială a ghidului acum suma maximă poate să meargă până la 25 de milioane de
euro. Mă gândesc că de 25 de milioane de euro putem să facem tot corpul principal al
spitalului.
Doamna consilier Firu Stela:
Eu mă gândeam că tot, nu numai corpul principal.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Asta e suma maximă pentru fiecare cerere de finanțare și noi vom depune cerere
de finanțare pentru fiecare construcție, pentru că avem mai multe studii de fezabilitate și
vor fi mai multe cereri de finanțare.
Doamna Trancă Silvia:
Poate să fie un pavilion care să necesite doar 100 mii euro, în funcție de ce ne
spune studiul de fezabilitate.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 26 de voturi pentru,
domnii consilieri Săceanu Constantin, Dumitrache Claudiu și Alexe Vergil nefiind
prezenți în sala de ședință.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o zi plăcută.
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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