CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI
PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei ordinare a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 29 noiembrie 2016
Şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Mehedinţi din 29 noiembrie 2016 a fost
convocată prin Dispoziţia nr. 212/G din 24 noiembrie 2016. La şedinţa ordinară a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 29 noiembrie 2016 au participat 28 de
consilieri din totalul de 30 de consilieri în funcţie, de la începutul ședinței. A întârziat
domnul consilier Udriște Iuliu Alin. A lipsit domnul vicepreședinte Mazilu Liviu
Lucian.
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 Șocîte Silvia - director adjunct 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,
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:
Prin dispoziţia nr. 212/G din 24.11.2016 am convocat Consiliul judeţean
Mehedinţi în şedinţă ordinară astăzi, 29 noiembrie 2016, orele 1400. Înainte de a
prezenta ordinea de zi, vă supun spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 31 octombrie 2016 și procesul verbal al ședinței de îndată din 15 noiembrie
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 următoarele materiale:
- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea
Consiliului Județean Mehedinți nr. 52/G/27.09.2016 privind constatarea încetării de
drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al
domnului Stăicuț Dorel.
- Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean.
- Proiect de hotărâre privind constatarea încetării raporturilor de muncă ale
domnului Șoșea Rișard cu Centrul de Asistență Medico - Socială Cujmir, începând cu
data de 13 iunie 2016 și încetarea delegării atribuțiilor de Director al Centrului de
Asistență Medico - Socială Cujmir.
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- Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de
conducere, vacantă, de Director al Centrului de Asistență Medico - Socială Cujmir, prin
numirea temporară a unei angajate care îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea
funcției de conducere, pe o perioadă de maximum 6 (șase) luni într-un an calendaristic.
Supun la vot această suplimentare. Domnul Bumbaru împotrivă. Domnul Goșa?
Domnul consilier Goșa Marian:
Pentru.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Deci se suplimentează ordinea de zi cu un singur vot împotrivă.
Doamna consilier Firu Stela:
Domnule președinte, stați că nici noi nu am înțeles. Nea-ți spus să suplimentăm
ordinea de zi, și în secunda doi să și votăm. Dacă voiați să suplimentăm ordinea de zi de
ce nu ne-ați chemat mai devreme la comisii. Au fost comisiile?
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Da.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
A fost comisia juridică. Reluăm votul pe suplimentare. Cine este pentru? 25 de
voturi. Abțineri? Doamna Firu Stela. Împotrivă? Domnul Bumbaru Lică și domnul
Săceanu Constantin.
În aceste condiții ordinea de zi a ședinței ordinare cuprinde următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea
Consiliului Județean Mehedinți nr. 52/G/27.09.2016 privind constatarea încetării de
drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al
domnului Stăicuț Dorel.
2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii publice al aparatului
de specialitate al Consiliului judeţean Mehedinţi.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii publice al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi, pentru anul 2016.
5. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a unui titlu executoriu.
6. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării raporturilor de muncă ale
domnului Șoșea Rișard cu Centrul de Asistență Medico - Socială Cujmir, începând cu
data de 13 iunie 2016 și încetarea delegării atribuțiilor de Director al Centrului de
Asistență Medico - Socială Cujmir.
7. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de
conducere, vacantă, de Director al Centrului de Asistență Medico - Socială Cujmir, prin
numirea temporară a unei angajate care îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea
funcției de conducere, pe o perioadă de maximum 6 (șase) luni într-un an calendaristic.
8. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului de recuperare
pentru copilul cu dizabilităţi 0-7 ani în Centrul de zi de recuperare.
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9. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului de plasament de tip
familial pentru copilul cu dizabilităţi 0-7 ani în Centrul de plasament pentru copilul cu
dizabilitaţi 0-7 ani.
10. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului de consiliere şi
sprijin pentru părinţi şi copii în Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi
copii.
11. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului de primire în
regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat în Centrul de primire în
regim de urgenţă.
12 . Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului de primire în
regim de urgenţă a minorului în Centrul de primire în regim de urgenţă.
13. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului judeţean
Mehedinţi pentru asocierea dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Mehedinţi
şi Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti – Facultatea
de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală în vederea
realizării proiectului intitulat „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de
competenţe pentru fermieri din judeţul Mehedinţi”.
14. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a H.C.J. nr. 64/30.06.2016
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Mehedinţi pentru perioada 20142020.
15. Diverse (nu se dezbat proiecte de hotărâri).
S-a supus la vot ordinea de zi suplimentată și s-a aprobat cu unanimitate, adică 28
de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind
modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți
nr. 52/G/27.09.2016 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea
duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Stăicuț Dorel.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Prin Ordinul nr. 393/31.10.2016 Prefectul județului Mehedinți constată încetarea
de drept a mandatului de consilier județean al domnului Stăicuț Dorel, urmare a
demisiei din calitatea de membru al Organizației Partidului Social Democrat Mehedinți,
partid pe ale cărui liste a candidat pentru alegerile locale din 2 iunie 2016. Potrivit
prevederilor art. 9 alin. (2), lit. h^1, calitatea de consilier local sau de consilier județean
încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele
cazuri: pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației
minorităților naționale pe a cărui listă a fost ales. Având în vedere dispozițiile
articolului mai sus menționat, potrivit art. 12, alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleșilor locali, în termen de 30 de zile de la data sesizării partidului politic sau
al organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărui listă consilierul
local sau consilierul județean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea
mandatului consilierului local sau județean înainte de expirarea duratei normale a
acestuia și declară vacant locul consilierului local sau județean.
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Comisia juridică a avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Ne-a prins bine sesizarea domnului consilier Mărculescu la vremea respectivă, a
fost foarte vigilent.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 28 de
voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind validarea
unui mandat de consilier județean.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale și
ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor 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. Văzând și demisia din calitatea de consilier județean a domnului Stăicuț Dorel,
depusă la Consiliul Județean precum și adresa Partidul Social Democrat - Filiala
Mehedinţi, de asemenea și Ordinul prefectului de care am făcut vorbire la punctul
anterior, vă rugăm să luați act că Partidul Social Democrat a 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. Conform prevederilor legale, Consiliul Județean a luat act de situația
apărută privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului de consilier județean al domnului Stăicuț Dorel, prin demisie, și a declarat
vacant locul acestuia. În conformitate cu situația din listele depuse de Partidul Social
Democrat precum și de confirmarea scrisă a conducerii județene a Partidului Social
Democrat, propunem adoptarea unei hotărâri privind validarea mandatului de consilier
judeţean al domnului Nicolicioiu Cristian Sorin.
Comisia juridică a avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 28 de
voturi.
Domnul consilier Nicolicioiu Cristian Sorin a depus jurământul.
Se trece la punctul 3 al ordinii 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 a fost organizat
concurs de promovare în grad pentru funcționarii publici care îndeplinesc cumulativ
condițiile, respectiv au trei ani vechime în gradul din care urmează să promoveze și din
cei trei ani, cel puțin doi la rând a obținut calificativul „Foarte bine”. Astfel au fost
identificați doi funcționari publici care îndeplineau condițiile pentru promovare, au
susținut și promovat acest examen, un salariat din clasa I, grad principal urmând să i se
transforme postul în consilier clasa I, grad superior, și un inspector clasa I, grad
principal în inspector clasa I, grad superior, pentru ca în urma hotărârii consiliului,
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președintele să-i numească prin dispoziție în funcțiile pentru care au susținut și
promovat examenul.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia de urbanism, Comisia
învăţământ, cultură, sănătate, Comisia de agricultură, mediu, dezvoltare rurală,
Comisia servicii şi comerţ și Comisia de relaţii externe şi 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 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
Statului de funcţii publice al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Mehedinţi, pentru anul 2016.
Doamna Șocîte Silvia:
La solicitarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Mehedinţi, s-a înaintat un material din care a rezultat faptul că un funcționar public care
deținea postul de debutant din clasa I, și-a efectuat perioada de stagiu care pentru clasa I
- studii superioare este de un an de zile. În urma evaluării la finalul stagiului, a obținut
calificativul „corespunzător”, motiv pentru care urmează să se modifice statul de funcții
în sensul că postul ocupat se transformă din consilier debutant în consilier asistent
urmând ca persoana să fie numită în noua funcție.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia învăţământ, cultură, sănătate,
Comisia de urbanism, Comisia de agricultură, mediu, dezvoltare rurală, Comisia
servicii şi comerţ și Comisia de relaţii externe şi dezvoltare regională au avizat
favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 29 de
voturi.
A venit domnul consilier Udriște Iuliu Alin.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind punerea în
executare a unui titlu executoriu.
Doamna Șocîte Silvia:
Ținând cont de Sentința civilă nr. 387/2016 a Tribunalului Mehedinți precum și
de certificatul de grefă nr. 45632/2016 al Curții de Apel Craiova, prin care a fost anulată
Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți prin care domnului Șoșea Rișard - salariat în
cadrul Centrului de Asistență Medico Socială Cujmir i s-a retras delegarea atribuțiilor
de director, această sentință rămasă definitivă prin decizia Curții de Apel Craiova
urmează să fie pusă în executare așa cum prevede dispozitivul acesteia, motiv pentru
care am promovat și supus aprobării Consiliului Județean această hotărâre privind
punerea în executare a unui titlu executoriu, stabilit prin sentință și decizie.
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 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind constatarea
încetării raporturilor de muncă ale domnului Șoșea Rișard cu Centrul de
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Asistență Medico - Socială Cujmir, începând cu data de 13 iunie 2016 și încetarea
delegării atribuțiilor de Director al Centrului de Asistență Medico - Socială
Cujmir.
Doamna Șocîte Silvia:
Prin hotărârea anterioară punându-se în executare titlul executoriu și repunerea în
drepturile anterioare a domnului Șoșea, se delegau din nou aceste atribuții care i-au fost
retrase ca sancțiune disciplinară în noiembrie 2015. Ori Consiliul Județean, prin
aparatul de specialitate, a avut o corespondență cu Centrul de Asistență Medico Socială Cujmir și s-a constatat faptul că domnului Șoșea, prin reorganizarea structurii
din luna februarie, începând cu data de 10 martie punându-se în aplicare prevederile
Hotărârii Consiliului Județean 37/2016 s-a desființat postul de inspector de specialitate
întrucât nu mai era prevăzut și stabilit în nomenclatorul de la Hotărârea 867/2015, în
schimb s-au creat funcții similare în conformitate cu pregătirea profesională a domnului
Șoșea și a încă doi salariați în cauză, de economiști. Motiv pentru care în dispoziția care
este atașată la această hotărâre se precizează că domnului Șoșea i-au încetat de drept
raporturile prin eliberarea din funcție, ca urmare a desființării funcției. În schimb i s-a
acordat un preaviz de 20 de zile, care s-a prelungit mai mult de 20 de zile întrucât a fost
întrerupt cu concedii medicale, iar în perioada de preaviz i s-a dat posibilitatea,
atașându-i-se ca anexă la dispoziție lista posturilor vacante din cadrul Centrului, printre
care și posturile de economiști, urmând ca dânsul să opteze în termen de 3 zile pentru
ocuparea acestui post. Întrucât nu a venit nicio solicitare din partea domnului Șoșea, la
data expirării preavizului întrerupt cu concedii medicale respectiv 13 iunie 2016, așa
cum se poate observa din extrasul din Revisal atașat ca înscris la hotărâre, i-au încetat
raporturile de muncă cu CAMS Cujmir. Motiv pentru care, nemaiavând raporturi de
muncă pe funcție de execuție, domnul Șoșea nu poate să aibă delegate atribuțiile dacă
nu mai există funcția de bază căreia i s-au delegat atribuțiile.
Comisia juridică a avizat favorabil.
Doamna consilier Firu Stela:
Domnule președinte, eu vă spun sincer că pe mine, pe undeva, m-ați pierdut.
Adică e ceva prin martie, s-a constatat nu știu ce cu ordonanța, apoi îi încetează raportul
în iulie și noi constatăm asta în noiembrie. Înțeleg că domnul a fost în concedii
medicale, dar în orice caz, sincer mie mi se pare că departamentul de resurse umane din
cadrul Consiliului Județean are o problemă evidentă. Dacă mi se pare doar mie, e
posibil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
La vremea respectivă s-a emis în termen legal Dispoziția directorului Centrului
de la Cujmir, cu privire la încetarea raporturilor de serviciu pentru funcția de execuție a
domnului Șoșea. A contestat-o în instanță, a pierdut și a rămas definitivă acea
dispoziție. Chiar azi a rămas în pronunțare, dacă nu mă înșel.
Doamna Șocîte Silvia:
Astăzi a rămas în pronunțare, și pe o speță similară domnul Alflori a avut azi
chiar pronunțată și s-a respins acțiunea.
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Doamna consilier Firu Stela:
Dacă este în pronunțare, de ce nu așteptăm să se pronunțe.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Nu putem să așteptăm, este executorie. Vorbim de dispoziția directorului
centrului. Dumneavoastră sunteți manager de instituție și delegați atribuții de conducere
unui angajat de pe o funcție de execuție; dacă din mai și-a pierdut funcția de execuție
noi astăzi nu mai putem să mai continuăm delegarea atribuțiilor de director, dacă nu mai
este angajat al acelui centru.
Doamna consilier Firu Stela:
Am înțeles, dar de ce trebuie să implicăm consilierii în asta, și dacă e o hotărâre
judecătorească se pune în aplicare și gata. E foarte simplu.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Pentru că venim cu cealaltă hotărâre, noi avem obligația pentru acel centru să
numim un director, să delegăm atribuțiile de director unui alt salariat care îndeplinește
condițiile.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 22 de voturi pentru, 3
voturi împotrivă - Bumbaru Lică, Săceanu Constantin, Stuparu Constantin Adrian, și 5
abțineri - Mărculescu Dumitru, Nicolicea Tiberiu Alin, Goșa Marian, Firu Stela,
Marcoci Alexandru.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind exercitarea cu
caracter temporar a funcției de conducere, vacantă, de Director al Centrului de
Asistență Medico - Socială Cujmir, prin numirea temporară a unei angajate care
îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției de conducere, pe o
perioadă de maximum 6 (șase) luni într-un an calendaristic.
Doamna Șocîte Silvia:
Postul de director fiind vacant, pentru asigurarea continuității activității centrului
în bune condiții, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. 1, lit. a și alin. 4 din anexa
nr. 1 la HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, coroborate
cu prevederile art. 25 din Legea cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, aparatul de specialitate, la solicitarea
președintelui Consiliului Județean, a analizat statul de funcții al centrului cât și dosarele
profesionale ale salariaților care îndeplinesc condițiile impuse de art. 9 din HG
867/2015 în sensul că pentru ocuparea unei funcții trebuie să fie promovată o persoană,
un salariat din cadrul acestei instituții care îndeplinește condiții specifice din fișa
postului, respectiv să fie absolvent cu diplomă de învățământ superior în domeniul
psihologic, asistență socială, sociologie cu vechime de minim 2 ani în domeniul
serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în
domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative cu experiență de
minim 5 ani în domeniul serviciilor sociale. Astfel s-a identificat o singură persoană
care îndeplinește aceste condiții în persoana domnului Axinescu Ionuț Valentin care
este asistent social în cadrul Centrului Cujmir.
Comisia juridică a avizat favorabil.
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Domnul președinte Georgescu Aladin:
Din referatul constatator întocmit de Direcția juridică și resurse umane ni se
comunică faptul că în urma analizei statului de funcții și a dosarelor profesionale
individuale ale salariaților, există un singur salariat în cadrul centrului care îndeplinește
condițiile să-i fie delegate atribuțiile de director în persoana domnului Axinescu.
Doamna consilier Firu Stela:
O să votăm pentru, că nu putem să lăsăm centrul fără director.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 30 de
voturi.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind schimbarea
denumirii Centrului de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi 0-7 ani în Centrul
de zi de recuperare.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Având în vedere adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Mehedinți înregistrată la Consiliul Județean, precum și nota de fundamentare
prin care se solicită schimbarea denumirii Centrului de recuperare pentru copilul cu
dizabilități de la 0-7 ani, în Centrul de zi de recuperare. Toate aceste schimbări de
denumire care au fost făcute conform Hotărârii nr. 31/G/29.07.2016 se încadrează pe
noul Nomenclator, iar pentru licențierea acestor centre este nevoie de aceste hotărâri și
schimbări prin care se recunoaște noua denumire. Și celelalte proiecte tot pe aceeași
temă sunt.
Domnul consilier Bălănescu Alexandru:
Să le votăm în bloc.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Nu putem să le votăm în bloc, dar domnul secretar ne poate prezenta raportul
pentru toate. Așteptăm și pentru 9, 10, 11 și 12. Cinci proiecte, domnul secretar.
Oricum motivația este aceeași.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Motivația este aceeași.
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 30 de
voturi.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind schimbarea
denumirii Centrului de plasament de tip familial pentru copilul cu dizabilităţi 0-7
ani în Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilitaţi 0-7 ani.
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 30 de
voturi.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind schimbarea
denumirii Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii în Centrul de zi
pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii.
Comisia juridică și Comisia învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
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Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 30 de
voturi.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind schimbarea
denumirii Centrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat,
neglijat, exploatat în Centrul de primire în regim de urgenţă.
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 30 de
voturi.
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind schimbarea
denumirii Centrului de primire în regim de urgenţă a minorului în Centrul de
primire în regim de urgenţă.
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 30 de
voturi.
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind acordul de
principiu al Consiliului judeţean Mehedinţi pentru asocierea dintre Unitatea
Administrativ Teritorială Judeţul Mehedinţi şi Universitatea de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti – Facultatea de Management,
Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală în vederea realizării
proiectului intitulat „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de
competenţe pentru fermieri din judeţul Mehedinţi”.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Obiectivele proiectului sunt îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor de bază,
precum și diseminarea rezultatelor cercetării și inovării, prin acțiuni de formare
profesională și dobândire de cunoștințe în rândul fermierilor. Proiectul nu necesită
cofinanțare din partea Consiliului Județean. Atribuțiile pe această linie ale consiliului
județean, prin asociere, este să desemneze un reprezentant al Consiliului Județean în
care să se ocupe de cadrul proiectului cu funcția de responsabil grup țintă cu
următoarele sarcini: identificarea și selecția celor 250 de fermieri din județul Mehedinți,
beneficiari direcți ai cursurilor de formare profesională și organizarea unor evenimente
pentru promovarea proiectului în teritoriu, întâlniri cu fermieri și alte persoane
reprezentative pentru domeniul agricol la nivelul județului.
Comisia juridică și Comisia relaţii externe şi dezvoltare regională 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 14 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre de modificare şi
completare a H.C.J. nr. 64/30.06.2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a
judeţului Mehedinţi pentru perioada 2014-2020.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
În acest proiect este vorba numai despre modificarea anexei, respectiv în anexa la
Strategia de dezvoltare a județului Mehedinți se introduce punctul 641 - Realizare
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Complex Turistic Baia de Aramă, care, ne comunică Baia de Aramă prin adresa 1224
din 23. 11.2016 prin amenajarea a 2-4 pârtii de schi atât pe timp de vară cât și pe timp
de iarnă, zone de agrement, spații de cazare și alte facilități pentru turiști.
Domnul președinte Georgescu Aladin :
Avizul comisiei juridice?
Domnul consilier Bălănescu Alexandru:
Favorabil. Schi vara probabil pe iarbă.
Doamna consilier Firu Stela:
Domnule președinte, vreau să vă spun că vă mulțumim noi, Partidul Național
Liberal, pentru că în sfârșit ne susțineți, ca să spun așa, într-un proiect la nivelul
județului, pentru că așa cum știți este un proiect în programul Partidului Național
Liberal în ceea ce privește județul Mehedinți. Să nu zică lumea că PSD-ul nu sprijină
Partidul Național Liberal, că știm cu toții că dezvoltarea zonei turistice este prioritatea
noastră și face parte din cadrul programului PNL. Vă mulțumim.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Din câte știu programul PNL este inexistent atât la nivel județean, cât și la nivel
național. Constat abilitatea dumneavoastră de a vă plia pe un proiect al unui primar
PSD, până la urmă e bine că susținem un primar PSD, că este în interesul județului
Mehedinți.
Doamna consilier Firu Stela:
Aaaa, domnule președinte, am crezut că o să spuneți că ați mai încercat o dată să
treacă acest proiect și v-a picat în mandatul trecut, în orice caz vă mulțumesc.
Comisia juridică și Comisia relaţii externe şi dezvoltare regională au avizat
favorabil.
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 participare. Rugămintea mea este ca domnii consilieri și
doamnele consiliere să rămână puțin în sală. Rog presa să ne lase 5 minute, rog
conducerea direcțiilor noastre să ne lase 5 minute.

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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