CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei ordinare a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 31 august 2016
Şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Mehedinţi din 31 august 2016 a fost
convocată prin Dispoziţia nr. 133/G din 26 august 2016. La şedinţa ordinară a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 31 august 2016 au participat 25 de consilieri
din totalul de 31 de consilieri în funcţie de la începutul ședinței. A întârziat domnul
consilier Goșa Marian. Au lipsit: Dumitrache Claudiu, Georgescu Aladin, Prajea Suzy
Manuela, Săceanu Constantin, Stăicuț Dorel.
Din partea aparatului de specialitate al consiliului judeţean au participat: domnul
secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau, domnul Chiriță Iancu - director Direcția
juridică, administrație publică locală, resurse umane, achiziții publice, doamna Drăghia
Daniela - director Direcția tehnică, doamna Vijulie Loredana - director Direcția
economică, doamna Cîtu Marcela – şef Serviciu juridic, contencios, administrație
publică locală, domnul Ilina Gabriel - 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 vicepreşedinte Mazilu Liviu:
Bună ziua tuturor, vă urez bun venit la ședința consiliului județean. Îmi revine
mie, azi, onoarea de a conduce această ședință, dat fiind faptul că președintele ales al
Consiliului Județean, domnul Aladin Georgescu, are trei zile de concediu de odihnă
pentru rezolvarea unor probleme de ordin personal. De mâine va fi prezent în instituție.
Prin Dispoziţia nr. 133/G din 26 august 2016 Consiliul Județean Mehedinți a fost
convocat în şedinţă ordinară astăzi, 31 august 2016, ora 13.00. Înainte de a prezenta
ordinea de zi, vă supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29 iulie
2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate (25 de voturi) s-a aprobat.
Vă rog să fiți de acord cu ordinea de zi care cuprinde:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Centrului de zi
pentru copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi „Sf. Stelian” Baia de Aramă în Centru de zi
„Sf. Stelian” Baia de Aramă.
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Centrului de zi
pentru copilul neglijat, abuzat, exploatat Vînju Mare în Centru de zi Vînju Mare.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Centrului de zi
pentru copilul neglijat 0-3 ani Pătulele în Centru de zi Pătulele.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Centrului de zi
pentru copilul neglijat 0-3 ani „Prichindel” în Centru de zi „Prichindel” Punghina.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Centrului de zi
pentru copilul neglijat 0-3 ani Vînjuleţ în Centru de zi „Theodor Costescu” Vînjuleţ.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Centrului de zi
pentru copilul neglijat 0-3 ani „Sf. Gheorghe” în Centru de zi „Sf. Gheorghe” Hinova.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării şi funcţionării Căsuţei protejate
pentru persoane vârstnice în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice „Cuviosul Iov”
Vînjuleț.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfiinţării Centrului de asistență și
sprijin pentru copii și tineri în dificultate şi înfiinţării Serviciului de asistență și sprijin
pentru copii și tineri în dificultate.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfiinţării serviciului social „Adăpost de
zi și de noapte pentru copiii străzii”, înfiinţării şi funcţionării Serviciului social „Centru
de primire în regim de urgență pentru copiii străzii”.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfiinţării „Centrului de consiliere și
sprijin pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat”, înfiinţării „Centrului de intervenţie
în situaţii de abuz, neglijare, exploatare prin muncă, trafic şi repatriere a copiilor” şi
funcţionarea acestuia.
11. Proiect de hotărâre privind eliberarea Licenţelor de traseu pentru transportul
de persoane prin curse regulate speciale.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea datei de finalizare a contractului de
finanţare pentru proiectul cod SMIS 3048 „Reabilitare DJ 670 Negoieşti - Floreşti (DN
67), km. 64+180-89+890, Judeţul Mehedinţi”.
13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, a listei
de investiţii și a listei de investiţii prin POR, pentru anul 2016.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea datei de finalizare a contractului de
finanţare pentru proiectul cod SMIS 3772 „Reabilitarea Complexului Muzeului
Regiunii Porţile de Fier și valorificarea lui ca produs turistic” şi aprobarea cheltuielilor
necesare finalizării acestuia.
15. Raport privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin
Decizia nr.49/28.04.2015 a Camerei de Conturi Mehedinţi.
16. Diverse.
Ordinea de zi s-a supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 25 de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
schimbării denumirii Centrului de zi pentru copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi „Sf.
Stelian” Baia de Aramă în Centru de zi „Sf. Stelian” Baia de Aramă.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
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Având în vedere că sunt mai multe proiecte care, practic, au aceeași explicație, vă
rog să spuneți pentru care dintre ele, ca să nu facem aceeași expunere la fiecare proiect,
după care le trecem în registru pe fiecare.
Domnul Mednyanszky Ștefan:
Centrul de zi pentru copiii abuzați, neglijați, exploatați „Sf. Stelian“ Baia de
Aramă își desfășoară activitatea în sat Titerlești, oraș Baia de Aramă, județul Mehedinți.
centrul are rolul de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor prin asigurarea, pe
timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, dezvoltarea
deprinderilor de viață, independentă pentru copii, cât și a unor activități de sprijin,
consiliere, educare pentru părinții copiilor sau a reprezentanților legali, precum și pentru
alte persoane care au în îngrijire copii. În Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat
prin HG nr. 867/2015, denumirea Centrului de zi pentru copiii abuzați, neglijați,
exploatați se schimbă în „Centru de zi”. Având în vedere aceste prevederi este necesar
ca Centrul de zi pentru copiii abuzați, neglijați, exploatați „Sf. Stelian“ Baia de Aramă
să fie transformat în Centrul de zi „Sf. Stelian“ Baia de Aramă. În Nomenclator nu se
mai găsește decât titlul Centru de zi. Aceeași fiind situația până la punctul 10.
Comisia juridică şi Comisia de învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi s-a aprobat cu unanimitate, adică 25 de
voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
schimbării denumirii Centrului de zi pentru copilul neglijat, abuzat, exploatat
Vînju Mare în Centru de zi Vînju Mare.
Domnul Mednyanszky Ștefan:
Este aceeași situație.
Comisia juridică şi Comisia de învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi s-a aprobat cu unanimitate, adică 25 de
voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
schimbării denumirii Centrului de zi pentru copilul neglijat 0-3 ani Pătulele în
Centru de zi Pătulele.
Comisia juridică și Comisia de învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 25 de
voturi.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
schimbării denumirii Centrului de zi pentru copilul neglijat 0-3 ani „Prichindel”
în Centru de zi „Prichindel” Punghina.
Comisia juridică și Comisia de învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 25 de
voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
schimbării denumirii Centrului de zi pentru copilul neglijat 0-3 ani Vînjuleţ în
Centru de zi „Theodor Costescu” Vînjuleţ.
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Comisia juridică și Comisia de învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 25 de
voturi.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
schimbării denumirii Centrului de zi pentru copilul neglijat 0-3 ani „Sf.
Gheorghe” în Centru de zi „Sf. Gheorghe” Hinova.
Comisia juridică și Comisia de învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 25 de
voturi.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
înfiinţării şi funcţionării Căsuţei protejate pentru persoane vârstnice în cadrul
Căminului pentru persoane vârstnice „Cuviosul Iov” Vînjuleț.
Domnul Mednyanszky Ștefan:
Aici este motivația puțin diferită. Ținând cont de reparațiile capitale care au avut
loc în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice „Cuviosul Iov” Vînjuleț, prilej cu
care s-a diminuat numărul de beneficiari de la 40 la 25, propunem ca Centrul de primire
și asistență pentru copilul repatriat în comuna Vînjuleț, care nu a avut nici un beneficiar
de la înființare și până în prezent, să fie transformat în Căsuță protejată pentru persoane
vârstnice în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice „Cuviosul Iov” Vînjuleț,
începând cu data de 01.09.2016. Locația Centrului de primire și asistență pentru copilul
repatriat se află în aceeași curte cu Căminul pentru persoane vârstnice „Cuviosul Iov”.
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 25 de
voturi.
A venit domnul consilier Goșa Marian.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
desfiinţării Centrului de asistență și sprijin pentru copii și tineri în dificultate şi
înfiinţării Serviciului de asistență și sprijin pentru copii și tineri în dificultate.
Domnul Mednyanszky Ștefan:
De serviciile oferite de cele două centre aflate în componența Serviciului de
asistență și sprijin pentru copii și tineri în dificultate, pot beneficia copiii și tinerii
pentru care a fost instituită măsura plasamentului sau a plasamentului în regim de
urgență. Pentru copiii care au stabilită o măsură de protecție specială se oferă servicii în
centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi, iar
pentru tineri se oferă servicii în centre multifuncționale sau în centre de tranzit, motiv
pentru care este necesară desființarea Centrului de asistență și sprijin pentru copii și
tineri în dificultate și înființarea serviciului mai sus menționat cu cele două centre: unul
care oferă servicii pentru copii și celălalt care să ofere servicii pentru tineri, conform
Hotărârii Guvernului nr. 867/2015.
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 26 de
voturi.
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Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
desfiinţării serviciului social „Adăpost de zi și de noapte pentru copiii străzii”,
înfiinţării şi funcţionării Serviciului social „Centru de primire în regim de urgență
pentru copiii străzii”.
Domnul Mednyanszky Ștefan:
Exact ca primele. Este menționat în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat
prin HG nr. 867/2015, Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzi nu se mai
regăsește și se transformă în centru.
Comisia juridică și Comisia învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Doamna consilier Firu Stela:
Domnule vicepreședinte, vreau să întreb, referitor la toate aceste proiecte,
desființarea și înființare, asta înseamnă că trebuie la un moment dat schimbată și
aprobată, în cadrul instituției, și organigrama.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Anual. Dacă întrebarea este în sensul pe care-l bănuiesc eu, dacă schimbarea
denumirii după procedura ministerială atrage după sine schimbarea organigramei, nu.
Ea, în schimb, este supusă votului consiliului anual.
Domnul consilier Marcoci Alexandru:
Scuze. Schimbarea denumirii nu, dar desființarea și înființarea?
Domnul consilier Bălănescu Alexandru:
Se înființează pe aceeași organigramă.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu.
Nu presupune, din câte înțeleg eu. Poate ne lămurește doamna director.
Doamna Alice Cioclu:
Nu presupune schimbarea structurii de personal și a statelor de funcții ale
DGASPC Mehedinți. V-am rugat să aprobați aceste proiecte de hotărâri ale consiliului
județean deoarece, conform Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul
serviciilor sociale, orice serviciu social care funcționează pe teritoriul României trebuie
să dețină licență de funcționare. Potrivit anexei nr. 7 din Normele metodologice de
aprobare a legi mai sus menționate cu privire la asigurarea calității serviciilor sociale,
printre documentele justificative care stau la baza obținerii acestei licențe de funcționare
este și actul sau documentul legal de înființare sau desființare a serviciului social
respectiv.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 26 de
voturi.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
desfiinţării „Centrului de consiliere și sprijin pentru copilul abuzat, neglijat şi
exploatat”, înfiinţării „Centrului de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare,
exploatare prin muncă, trafic şi repatriere a copiilor” şi funcţionarea acestuia.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Aceeași motivație.
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 26 de
voturi.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind eliberarea
Licenţelor de traseu pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale.
Domnul Crețescu Constantin:
Având în vedere începerea anului școlar în curând, 6 operatori de transport au
reînnoit contractele de transport elevi, în special, cu anumite unități de învățământ și
primării. Cele 6 dosare depuse la sediul consiliul județean au fost analizate de
Autoritatea de autorizare care a constatat că sunt îndeplinite condițiile legale pentru
eliberarea licențelor. Văzând și avizele favorabile date de Autoritatea de autorizare
filiala Mehedinți, supunem consiliului județean conform prevederilor Legii nr. 92 spre
aprobare eliberarea acestor licențe de traseu prin curse regulate speciale.
Comisia juridică, Comisia pentru servicii și comerţ și Comisia de urbanism au
avizat favorabil.
Domnul consilier Stuparu Constantin Adrian:
O singură observație aș avea. La licența nr. MH 287 există un contract între SC
SCORILA COM TRANSPORT și Primăria Strehaia, care este semnat de către nu știm
cine, care este ștampilat cu ștampila consiliului local. Aș vrea să fie mai multă atenție
de acum încolo când se întocmesc aceste documentații, să fie complete și să știm între
cine și cine se încheie aceste contracte. Că nu știm acum dacă este primăria sau
consiliul local. Nici nu știm cine l-a semnat primarul, viceprimarul sau portarul.
Domnul Crețescu Constantin:
De regulă documentele se semnează de către primar, pentru că este executivul.
Nu primim documente semnate de către consiliile locale pentru că nici nu cred că pot
semna și acum, dacă semnătura este originală sau nu, atâta timp cât noi primim o
semnătură și o ștampilă a primăriei nu putem noi confirma că este semnătura primarului
sau a viceprimarului pentru că nu stă în competența noastră.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Deci, cu alte cuvinte noi lucrăm cumva cu materialele clientului, dar e adevărat
că ar trebui să atragem atenția la întocmirea acestor documente și consider pertinentă
observația, să-și treacă cu majuscule numele înaintea semnăturii. Noi primim toate
documentele și îndeplinim formalitatea asta. Într-adevăr ele trebuie să fie foarte bine
aranjate. Am luat act de această observație, este corectă.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 26 de
voturi.
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
datei de finalizare a contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 3048
„Reabilitare DJ 670 Negoieşti - Floreşti (DN 67), km. 64+180-89+890, Judeţul
Mehedinţi”.
Doamna Drăghia Daniela:
În anul 2009 Consiliul județean a obținut o finanțare nerambursabilă prin
Programul Operațional Regional 2007-2013, pentru reabilitarea drumului județean DJ
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670 Negoiești – Florești, DN 67 de la km 64+180 la 89+890, județul Mehedinți, cod
SMIS 3048. Data limită de finalizare a proiectului a fost 30 iunie 2016, lucrările au fost
terminate, a fost făcută recepția la terminarea lucrărilor în luna iunie, dar la recepție a
fost prezentată în copie cartea tehnică a proiectului. Motiv pentru care s-a cerut cartea
tehnică în original ….
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Conform prevederilor legale….
Doamna Drăghia Daniela:
…conform prevederilor legale, de aceea s-a menționat o prelungire a proiectului
până la data de 1 noiembrie 2016, dată la care va fi prezentată cartea tehnică în original.
Domnul consilier Bălănescu Alexandru:
Un mic pretext să nu se plătească.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
S-au făcut plățile.
Doamna Drăghia Daniela:
Cartea tehnică nu a fost prezentată în original deoarece constructorul a intrat în
faliment, fiind Confortul.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Problema este că nu ne recuperăm în original cartea tehnică, datorită situației de
faliment a constructorului și atunci a trebuit să facem toate demersurile legale ca să
avem documentul în original pentru că rămâne al beneficiarului.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia de urbanism și Comisia de
servicii şi comerţ au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 26 de
voturi.
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al judeţului, a listei de investiţii și a listei de investiţii prin POR,
pentru anul 2016.
Doamna Vijulie Loredana:
Prin O. G nr. 14/2016 privind rectificarea bugetului de stat s-a alocat suma de
188 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului. Adică
pentru cap. 65.02 – învățământ, pentru plata diferențelor salariale prin aplicarea Legii
nr. 85/2016, suma de 344 mii lei, pentru cap. 68.02 pentru funcționarea centrelor pentru
persoane vârstnice din cadrul Direcție pentru Protecția Copilului, pentru implementarea
programului de mere în școli suma de 248 mii lei și pentru plata salariilor pentru
personalul neclerical suma de 528 mii lei. În urma analizei contului de execuție la data
22.08.2016, s-a constatat o economie la anumite categorii de venituri peste prevederea
inițială, economie care va fi repartizată în funcție de solicitări și anume pentru
rambursări de credite titlul 81 suma de 501 mii lei, 100 mii lei pentru cheltuielile de
funcționare la Spitalul Județean, 100 mii lei pentru săpăturile arheologice la Muzeul de
Artă și 1000 lei pentru achiziționarea unei licențe. Având în vedere proiectul de mai
devreme Negoiești - Florești, s-a înregistrat o economie care va fi dusă în fondul de
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rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, pentru funcționarea aparatului propriu.
De asemenea, obiectivul Reabilitare Centrul Regional Gura Văii, după cum știm se
realizează în prezent din venituri proprii. La începutul anului acest proiect a fost prins în
lista de investiții POR pentru că în momentul de față se realizează din venituri proprii
va fi introdusă în lista județului, va fi investiția județului, cu suma de 3731 mii lei. Se
modifică lista de investiții din venituri proprii la Spitalul Județean prin realocări de
sume de la un obiectiv la altul așa cum apare în anexa 4.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia de urbanism, Comisia de servicii
şi comerţ, Comisia de agricultură și Comisia de învăţământ, cultură, sănătate au avizat
favorabil.
Domnul consilier Nicolicea Alin:
La comisia de dezvoltare avem un amendament și anume: aș vrea să se stipuleze
clar în procesul verbal, dar și colegii mei să fie foarte atenți, sumele acestea din cap.
54.02 din câte am înțeles - Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale,
să fie utilizate stric pentru funcționarea aparatului propriu.
Doamna Vijulie Loredana:
Da, am și menționat.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Este corect, este firesc dacă întărim prin acest amendament, este chiar legal.
Domnul consilier Bălănescu Alexandru:
Poate vreți să adăugați „numai pentru funcționarea aparatului propriu”, deci
adăugat „numai” că atunci este o dispoziție imperativă.
Domnul consilier Nicolicea Alin :
Este și mai bine cum spuneți dvs.
S-a supus la vot amendamentul și s-a aprobat cu unanimitate, adică 26 de voturi.
Domnul consilier Constantinescu Teodor Constantin:
Aș vrea să se consemneze în procesul verbal că la acest proiect nu votez.
Doamna consilier Firu Stela:
Amendamentul pe care l-a făcut comisia de dezvoltare s-a discutat și la comisii și
este perfect, dar aș vrea să o rog pe doamna director, am rugat o și la comisii, v-aș ruga
și pe dumneavoastră, am văzut că a detaliat fundamentarea, a spus frumos cu sume până
s-a ajuns la suma asta și a sărit. Haideți să spunem. Cât s-a economisit la drum, de ce sa economisit, adică dacă s-a economisit e foarte bine, este vorba de 24 de miliarde la
care se mai adaugă încă 19 miliarde. Când am ajuns la suma asta ați spus s-a economisit
și mai ducem și acolo. Păi haideți să spunem cât, cât ducem acolo pentru că este vorba
de aproape 44 miliarde.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Doriți o detaliere. Din ce gen de economii provin și ce se face cu ei.
Doamna consilier Firu Stela:
Când este vorba despre sume atât de mari. Pentru că așa este corect.
Doamna Vijulie Loredana:
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Pentru proiectul DJ 670 Negoiești – Florești, deci la început au fost prinși 7
milioane de lei, 70 de miliarde. Au fost prinși acești bani pe acest proiect, deci au fost
prinși și pentru neprevăzute. Dacă, din câte știu de la tehnic, au fost calamități dar nu au
fost atât de mari încât s-au prevăzut, de aceea au rămas acești bani pentru Negoiști –
Florești. În ceea ce privește Gura Văii, proiectul a fost inițial pe POR, s-a reziliat
contractul de finanțare, este din venituri proprii în momentul de față, am discutat cu
constructorul, până al sfârșitul anului nu poate să realizeze decât 3731 mii lei așa cum
am menționat, diferența se duce în fondul de rezervă bugetară.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Deci, ca să vorbesc eu mai pe înțelesul tuturor. În momentul când au apărut
alunecări de teren pe situația deja recepționată pe drumul Negoiești – Florești, s-a făcut
o expertiză tehnică și o evaluare. Pentru orice proiect finanțat european trebuie
prevăzute și cheltuieli care reprezintă situații neprevăzute, mai ales că era încă activă în
acel moment alunecarea de teren și s-a prevăzut o sumă care să fie, s-a gândit în
momentul acela, să fie asiguratoare că se termină proiectul. În urma procedurilor
diverse, licitații, construcții, dispoziții de șantier, nu s-a consumat întreaga sumă, adică
nu au fost cazuri de suplimentări, și a rezultat o economie. În cazul Centrului de Afaceri
Dunărene de la Gura Văii, dat fiind faptul că lucrarea se întinde pe o perioadă de 11
luni, dar a început execuția efectiv în urmă cu câteva săptămânii, este evident că în
cursul acestui an nu se poate cheltui acea sumă și o ținem efectiv blocată până în
decembrie, când o să constatăm că nu se consumă. Deci de aici provine această sumă.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu amendamentul formulat și s-a aprobat
cu 25 de voturi pentru, domnul consilier Constantinescu Teodor Constantin nu a
participat la vot.
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
datei de finalizare a contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 3772
„Reabilitarea Complexului Muzeului Regiunii Porţile de Fier și valorificarea lui ca
produs turistic” şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.
Domnul Ilina Gabriel:
În decembrie 2009 Consiliul Județean Mehedinți a semnat contractul de finanțare
nerambursabilă nr. 615 pentru proiectul „Reabilitarea Complexului Muzeului Regiunii
Porților de Fier și valorificarea lui ca produs turistic” cu un grad de realizare în acest
moment de aproximativ 70%. Pentru continuarea lucrărilor rămase de executat, la
finalul anului 2015 Consiliul Județean Mehedinți a parcurs următoarele etape: având în
vedere gradul redus de mobilizare atât financiară cât și umană a constructorilor aflați în
acel moment pe șantier ...
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Puteți vorbi puțin mai tare, vă rog? Și mai aproape de microfon.
Doamna consilier Firu Stela:
Vorbește încet ca să nu auzim nimic din ce ne spune.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Nu înțeleg nici chiar eu.
9

Doamna consilier Firu Stela:
Sper că nu o faceți intenționat.
Domnul consilier Bălănescu Alexandru:
E băiat educat, de asta vorbește încet.
Domnul Ilina Gabriel:
Având în vedere gradul redus de mobilizare, atât financiară cât și umană, a
constructorilor aflați în acel moment pe șantier a fost luată decizia de a nu se mai
prelungi contractele de lucrări după data de 31 decembrie 2015. În continuare au fost
identificate, în perioada ianuarie - februarie 2016, lucrările rămase de executat necesare
finalizării proiectului. După această etapă a fost lansată o procedură de achiziție publică
pentru aceste lucrări împărțite în 11 loturi. La această oră 4 loturi sunt atribuite,
lucrările începând la finalul lunii iulie, iar restul se află în diferite stadii: contestații,
reevaluare, etc. În data de 30.06.2016 a fost încheiat actul adițional nr. 10 cu AM POR
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care a extins perioada de
valabilitate a contractului de finanțare până în data de 31.12.2017 cu asigurarea
resurselor financiare din fonduri proprii. Este necesară emiterea unei hotărâri care să
extindă acest angajament și care va fi anexată actului adițional.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Deci, ca să ne lămurim...
Domnul consilier Bălănescu Alexandru:
Trebuie niște bani.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Nu. Banii s-au aprobat prin alte hotărâri de consiliu. Ni s-a permis să continuăm
aceste lucrări până la sfârșitul anului 2017, lucru pe care îl facem. Ideea este dacă
suntem și noi de acord. Practic este o formalitate în momentul de față, pe care trebuie so îndeplinim.
Doamna consilier Firu Stela:
Dumnealui este managerul de proiect?
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Da. Se numește Gabriel Ilina.
Doamna consilier Firu Stela:
Mă gândeam să ne spună, - că noi anul trecut, prin decembrie, sau când s-a votat
bugetul, ni s-a spus că până în 2016 ...
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
S-a prelungit termenul.
Doamna consilier Firu Stela:
Așa. Ce se întâmplă, că se termină anul.
Domnul consilier Bălănescu Alexandru:
Nu s-au terminat lucrările.
Doamna consilier Firu Stela:
Am înțeles. Întrebarea era de ce nu se termină? Înțeleg că banii sunt aceiași,
deocamdată.
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Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Pentru că nu s-a lucrat, la sfârșitul anului trecut s-a reziliat contractul, de fapt au
expirat contractele, firmele care au lucrat nu au avut capacitatea să desfășoare activitate
în ultimele luni acolo, motiv pentru care, dacă vă amintiți, am împărțit restul de lucrări,
s-a reevaluat, s-a reproiectat, s-au stabilit 11 loturi, au fost aprobate în Consiliul
Județean, s-au scos la licitație aceste lucrări și se lucrează în continuare.
Doamna consilier Firu Stela:
Și s-a lucrat? Adică lucrurile au intrat în normalitate?
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
A intrat într-o normalitate, în sensul că 4 din cele 11 loturi, așa cum încet ne
spunea colegul nostru, au fost adjudecate și se lucrează la ele, două sau trei sunt în
litigiu între firmele participante la licitație. S-au contestat ele între ele și, din păcate, la
vreo 4 loturi nu a venit nimeni la licitație.
Domnul Ilina Gabriel:
La două.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
La două. Se reia procedurile, se lucrează. E timp suficient în 6 luni de zile să se
facă dacă vom reuși să atribuim aceste lucrări. Sigur că trebuie să facem toate
demersurile conform legii.
Domnul consilier Iodache Ion:
Pun și eu o întrebare. Cine își asumă, conform legii, lucrările de acolo. Cine este
responsabil? Trebuie să fie un responsabil. Dumneavoastră considerați că se poate?
Domnul Ilina Gabriel:
Da. În acest moment da.
Domnul consilier Iordache Ion:
Eu vă spun că la modul cum se lucrează, că am și eu interes să mă duc în zonă
acolo, că e punctul termic. Dacă nu stați acolo zilnic, dacă nu vă interesează zilnic ce se
lucrează acolo...
Domnul Ilina Gabriel:
Zilnic urmărim, zilnic mă duc acolo. Dar sunt foarte puține loturi atribuite și cu
valoare foarte mică. Loturile mari nici nu au fost atribuite.
Domnul consilier Iordache Ion:
Da, dar lucrați cu responsabilitate, altfel mai prelungiți termenul. E păcat să nu-l
terminăm.
Domnul Ilina Gabriel:
Mai ales că avem cam 70% realizat.
Domnul consilier Iordache Ion:
Da, dar finisajele durează întotdeauna mai mult.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia de urbanism și Comisia de
servicii şi comerţ au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 26 de
voturi.
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Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu: la punctul 15 avem Raport privind modul
de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.49/28.04.2015 a Camerei de
Conturi Mehedinţi. La mapa dumneavoastră aveți acest raport. Rugămintea mea, și
recomandarea mea, este să-l citiți cu atenție, eventual cine are neclarități, întrebări,
nelămuriri, le putem discuta în ședința următoare, sau, în calitatea dumneavoastră de
consilieri, zilnic puteți să adresați aparatului tehnic toate solicitările privind lămurirea
unor aspecte pe care le aveți neclare în acest moment. Un raport nu se aprobă sau se
respinge, trebuie să luăm act de el și eventual să solicitați lămuriri, dacă este cazul.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
La punctul Diverse, dacă aveți ceva. Despre căldură pot să vă spun că în calitatea
în care am fost eu implicat, nu știu cât de oficial sau neoficial, vreau să vă spun că la
inițiativa domnului primar Screciu a existat o întâlnire luni, la sediul RAAN, unde am
beneficiat de găzduirea domnului Borza. La întâlnire a fost prezentă și doamna ministru
secretar de stat Popescu care, cu bunăvoință ca și domnul Borza, împreună cu toți
factorii să zicem administrativi, politici, parlamentari de Mehedinți bună parte dintre ei,
au fost prezenți la această discuție, a fost prezentă și firma Alpha Ground care a câștigat
licitația pentru furnizarea agentului termic în Drobeta Turnu Severin, s-au analizat toate
variantele posibile, și rezervă, și o rezervă la rezervă, astfel încât iarna să nu ne
surprindă să spunem, și la 1 noiembrie să avem asigurat agent termic în locuințe.
Domnul consilier Bălănescu Alexandru:
Iarna nu-i ca vara.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Așa cum știam noi, sau bănuiam, de la domnul Constantin Gherghe, fostul
primar, concluziile nu sunt foarte optimiste. Sigur că soluții există, nu sunt eu în măsură
nici să înaintez un termen, însă s-a stabilit așa o foaie de parcurs, niște chestiuni pe care
ar trebui să le facă toți cei implicați acolo, ca măcar una dintre cele trei variante posibile
să poată fi realizată - cele trei variante luate în discuție. Prima, și cea mai comodă, ar fi
ca firma care a câștigat licitația să-și realizeze contractul, conform promisiunilor cel
puțin publice făcute, nu știu în ce măsură sunt stipulate în contract. În acest sens, atât
RAAN care pune la dispoziție toate bazele de producție, toate echipamentele necesare,
e dispusă să le cedeze, să le împrumute acestei firme ca să poată furniza energie și ca să
se câștige timp.
Domnul consilier Bălănescu Alexandru:
Dați-ne mai multe elemente despre firma asta.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Nu am prea multe elemente, știu doar că e singura firmă care s-a prezentat în acel
moment la licitație, restul e cancan. Să sperăm că aceștia vor reuși să-și ducă la
îndeplinire contractul dar, din punct de vedere tehnic, și cred eu și economic, această
firmă are niște dificultăți, aducă tehnic e foarte greu de realizat. Economic nu știu dacă
au finanțarea, încă discută de un contract, de o finanțare a unei bănci.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
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Acum ca suntem la diverse, întrebarea este următoarea: când ai garantat că ai
bani, pentru că ei au garantat că au bani, știu bine ce au garantat pentru că am văzut și
contractul, și tot, cum acum nu au bani? Dar e altă discuție.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Evident e o discuție, și Consiliul Județean n-are vreo implicare în acest contract,
noi am fost să zicem ca autorități interesate de rezolvarea acestei probleme și nici nu
putem contribui foarte mult. Cea de-a doua variantă care s-a luat în discuție, și care la
un moment dat părea destul de fezabilă este ca, așa cum s-a întâmplat anul trecut, prin
sprijin guvernamental, termocentrala clasică să furnizeze agent termic. Situația este
schimbată radical față de anul trecut, din două puncte de vedere: odată că a intervenit
falimentul care schimbă total statutul juridic al acestei societăți, și al doilea s-a pierdut
în mod definitiv și irevocabil procesul pentru autorizația de mediu, care nu mai poate fi
obținută de termocentrala existentă. Situație în care, chiar dacă dorește toată lumea, este
extrem de complicat, va fi nevoie de o derogare a Comisiei Europene care să suspende
statutul de societate în faliment, e ceva care mă depășește, e extrem de complicat din
punct de vedere juridic. Nu e imposibil dar e extrem de complicat. Se analizează în
continuare și această variantă, s-au stabilit niște pași care să se facă pentru ca într-un
timp rezonabil să se poată ajunge la această soluție. Cea mai fezabilă mie mi s-a părut și care a părut că se desprinde din discuțiile de acolo -, ar fi o asociere, sau două
asocieri - una între Primăria Drobeta Turnu Severin și RAAN, și o altă asociere între
RAAN și firma Alpha Ground care a câștigat această licitație, dintr-un motiv foarte
simplu: efectul acestei asocieri să fie concretizat printr-o nouă societate care să depună
cerere pentru obținerea tuturor avizelor, autorizațiilor, timpul este scurt. Dar numai așa
se pot obține, pentru că unii nu le mai pot obține deloc. Pe de altă parte vreau să vă spun
că cineva trebuie să și angajeze personal calificat care să lucreze, e vorba de 250-300 de
persoane, care să lucreze în serviciul acesta; nici primăria nu are capacitatea asta,
RAAN-ul nici atât pentru că a făcut disponibilizări.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Numai Alpha Ground poate angaja.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
E destul de complicat. Sigur, specialiștii lucrează. E important să existe puțină
seriozitate. O reziliere a contractului cu firma care a câștigat licitația în acest moment,
după părerea mea va conduce la pierderea unui eventual proces pentru că, prin contract,
ei au stipulat să termine efectiv lucrările în 14 februarie 2017.
Domnul consilier Nicolicea Tiberiu Alin:
Și în momentul în care se promitea de către Gheorghe ba pe 1 mai, ba pe 1 iunie,
ba 1 noiembrie.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Nu am răspuns la asta. Așa stau lucrurile, și dacă Primăria reziliază contractul nu
are motiv, că firma va spune că până în 14 februarie eu făceam lucrarea.
Domnul consilier Iordache Ion:
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Problemele sunt foarte mari, și dacă se va da căldură de către cineva, se va da o
lună. Dacă populația nu vrea să plătească, tot ca până acum, cu 480 de miliarde gaură pe
asociația de acum, la ora asta salariile în RAAN nu sunt luate de trei luni de zile, și
ajungem să ne rugăm de oameni să plătească pe anul trecut, ăla a doua lună din contract
nu îți mai dă un giga. Pentru că nu înțelegem în Severin că nu mai există posibilitatea a fost RAAN, a fost termocentrala, a fost apă grea, - a fost, s-a dus. Dacă avem cei 480
de miliarde, doi ani de zile nu ne-ar trebui bani de la populație și am avea de toate în
Severin. Din păcate nu plătesc oamenii cu bani. Nu știu cui îi convine să stea trei luni de
zile să nu ia salariul, sunt oameni care au copii la școală, au greutăți. Nu s-a gândit
nimeni că dacă vine un personal TESSA, pe banii ăia vine, dar un muncitor nu vine pe 9
milioane și jumătate, când Meva, Navalul și alte societăți dau 30 de milioane la un
sudor; trebuie să se gândească și la forța umană calificată. Oamenii au plecat acasă, și
mai bine stau acasă cu 19 milioane decât să vină pe 9 milioane. Nimeni nu se gândește
la treaba asta. Nimeni nu va avea căldură, dacă nu gândesc.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Am înțeles, sper ca cei direct implicați, așa cum au arătat, ca o concluzie
optimistă la sfârșitul acestei întâlniri, am constatat că există mare interes pentru
rezolvarea acestei probleme, cel puțin în acest moment. E greu de avansat un termen, și
eu nici nu deschideam subiectul pentru că Consiliul Județean nu are pârghiile necesare
pentru a rezolva.
Domnul consilier Iordache Ion:
Este greu, dar nu imposibil. Este imposibil să plătești, dacă nu aduci bani nimeni
nu-ți dă degeaba. Ce serviciu în lumea asta se face și nu se plătește.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Până la urmă tot populația este cea care plătește.
Domnul colonel Șerban propune să se facă o analiză în Consiliul Județean în așa
fel încât consilierii județeni să fie prezenți, fiecare la câte o școală, la festivitățile de
deschidere a anului școlar.

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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