CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI
PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei ordinare a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 31 octombrie 2016
Şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Mehedinţi din 31 octombrie 2016 a fost
convocată prin Dispoziţia nr. 187/G din 25 octombrie 2016. La şedinţa ordinară a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 31 octombrie 2016 au participat 27 de
consilieri din totalul de 30 de consilieri în funcţie. Au lipsit: Alexe Vergil, Marcoci
Alexandru și Prajea Manuela Suzy.
Din partea aparatului de specialitate al consiliului judeţean au participat: domnul
secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau, Domnul administrator public Nicolae Drăghiea,
domnul Chiriță Iancu - director Direcția juridică, administrație publică locală, resurse
umane, achiziții publice, doamna Drăghia Daniela - director Direcția tehnică, doamna
Vijulie Loredana - director Direcția economică, doamna Cîtu Marcela – şef Serviciu
juridic, contencios, administrație publică locală, d-ra Vărzan Alexandra - 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, doamna Mihăilescu
Emilia - manager Centrul Cultural „Nichita Stănescu”, domnul Badea Emanoil director Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Mehedinți, doamna
Buzatu Dana - director Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Constantin Pufan,
Miloșescu Paulina - contabil Muzeul Regiunii Porților de Fier, domnul Mișu Roateș și
doamna Lolea Simona din partea Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională.
Au mai participat presa şi televiziunile locale.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Prin dispoziţia nr.187/G din 25.10.2016 am convocat Consiliul judeţean
Mehedinţi în şedinţă ordinară astăzi, 31 octombrie 2016, orele 1400. Înainte de a
prezenta ordinea de zi, vă supun spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 27 septembrie 2016 și procesul verbal al ședinței de îndată din 11 octombrie
2016. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Cu unanimitate (27 de voturi) au fost
aprobate cele două procese verbale. V-aș ruga să fiți de acord cu suplimentarea ordinii
de zi cu următorul material: Proiect de hotărâre pentru completarea inventarului
bunurilor care aparțin domeniului public al județului Mehedinți Anexa 1 la H.G.
963/2002 însușit prin H.C.J. nr. 58/1999 privind inventarul bunurilor care formează
patrimoniul public al județului Mehedinți, cu pozițiile 195 și 196 și, de asemenea, să fiți
de acord cu retragerea primului punct înscris pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre
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privind validarea unui mandat de consilier judeţean, acesta urmând să fie discutat într-o
ședință ulterioară. Mai propun ca punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de
hotărâre privind validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică a Judeţului Mehedinţi şi stabilirea indemnizaţiei membrilor acesteia, să fie
discutat ultimul întrucât este nevoie de o pauză pentru ca membrii ATOP să-și aleagă
președintele. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Cu unanimitate (27 de voturi) au
fost aprobate aceste propuneri. În aceste condiții, ordinea de zi a ședinței de astăzi
cuprinde:
1. Proiect de hotărâre pentru completarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al județului Mehedinți Anexa 1 la H.G. 963/2002 însușit prin H.C.J.
nr. 58/1999 privind inventarul bunurilor care formează patrimoniul public al județului
Mehedinți, cu pozițiile 195 și 196.
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor judeţeni în Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică a Judeţului Mehedinţi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbarea denumirii Centrului de
monitorizare a femeii gravide în situaţii de risc, planning familial şi sprijin
copil/familie, în Centru de zi pentru monitorizare, asistenţă şi sprijin a femeii gravide
predispuse să-şi abandoneze copilul.
4. Proiect de hotărâre privind numirea de către Consiliul Judeţean Mehedinţi a
încă 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.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice
Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mehedinţi.
6. 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.
7. Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor pentru finanţarea drepturilor
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de
masă.
8. 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.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de instruire şi stabilirea taxelor
de curs pentru cursanţii Secţiei de Arte a Centrului Cultural „Nichita Stănescu” pentru
anul şcolar 2016-2017.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate, operatorilor de transport
rutier care au adjudecat traseele în Licitaţia electronică din 24.10.2016.
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11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi actualizarea Programului judeţean
de transport public de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.201430.06.2019.
12. Proiect de hotărâre privind eliberarea Licenţelor de traseu pentru Transportul
de persoane prin curse regulate speciale.
13. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Mehedinţi pentru
asocierea dintre Consiliul Judeţean Mehedinţi, UAT Eşelniţa şi Fundaţia „General
Ştefan Guşă”.
14. Proiect de hotărâre privind validarea nominală a membrilor Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Mehedinţi şi stabilirea indemnizaţiei
membrilor acesteia.
15. Diverse (nu se dezbat proiecte de hotărâri).
S-a supus la vot ordinea de zi așa cum a fost prezentată și s-a aprobat cu
unanimitate, adică 27 de voturi.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru
completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului
Mehedinți Anexa 1 la H.G. 963/2002 însușit prin H.C.J. nr. 58/1999 privind
inventarul bunurilor care formează patrimoniul public al județului Mehedinți, cu
pozițiile 195 și 196.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
La ședința ordinară a Consiliului Județean de luna trecută am aprobat trecerea în
domeniul public al județului a celor două drumuri. de la Gogoșu și Vrata - Cujmir.
Acuma se supune spre aprobarea dumneavoastră completarea inventarului bunurilor
care aparțin domeniul public al județului Mehedinți, anexa 1 la H.G. 963/2002 însușit
prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 58/1999 privind inventarul bunurilor care
formează patrimoniul public al județului Mehedinți, respectiv completarea în Hotărârea
de Guvern 963 cu cele două poziții la patrimoniu, și se scad din 963 pozițiile de la
Gogoșu, Vrata și Cujmir.
Comisia juridică a avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 27 de
voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea
consilierilor judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Judeţului
Mehedinţi.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Având în vedere adresa Comitetului de organizare a Autorității teritoriale de
ordine publică a județului Mehedinți prin care se solicită desemnarea a șase consilieri
județeni care să facă parte, în calitate de membri, din Autoritatea teritorială de ordine
publică a județului Mehedinți. Potrivit prevederilor art. 7 din H.G. nr. 787/2002,
desemnarea nominală a membrilor Autorității teritoriale de ordine publică este validată
de consiliul județean. Mandatul membrilor Autorității teritoriale de ordine publică este
valabil până la următoarele alegeri locale pentru consiliile județene, urmând ca după
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alegerile locale să fie desemnată o altă componență pentru o perioadă de maxim 4 ani.
În acest context legal se impune ca actualul consiliu județean constituit în urma
alegerilor locale din 5 iunie 2016 să desemneze cei 6 consilieri județeni care să facă
parte din Autoritatea teritorială de ordine publică Mehedinți. Potrivit art. 45, alin. 5 și
ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 hotărârile cu caracter individual cu privire la
persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret. Ținând cont de cele prezentate mai sus,
vă supunem spre analiză, dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre.
Comisia juridică a avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Dacă sunt discuții. Dacă nu, din partea grupului de consilieri PSD, pentru ATOP
propun pe următorii 3 consilieri: domnul Bălănescu Alexandru, domnul Dumitrescu
Doru și doamna Baboniu Nastasia Sanda. Dau cuvântul grupului de consilieri PNL să
facă două propuneri.
Doamna consilieri Firu Stela:
Din partea grupului PNL avem două propuneri: Nicolicea Alin Tiberiu și Goșa
Marian.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Dau cuvântul colegei mele să facă propunerea pentru consilieri ALDE.
Doamna vicepreședinte Nanciu Antoaneta Renatta:
ALDE propune pe domnul consilier Dumitrache Claudiu.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Aparatul tehnic, cred că ați înțeles cele șase propuneri și nu cred că vor fi greșeli
pe buletinele de vot. Vă rog să vă retrageți, să întocmiți buletinele de vot și să veniți cu
cea mai mare viteză posibilă.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
schimbării denumirii Centrului de monitorizare a femeii gravide în situaţii de risc,
planning familial şi sprijin copil/familie, în Centru de zi pentru monitorizare,
asistenţă şi sprijin a femeii gravide predispuse să-şi abandoneze copilul.
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
Este aceeași situație care a fost prezentă și în ședințele anterioare, respectiv
vechea denumire nu se mai regăsește în noul nomenclator aprobat prin HG nr.
867/2015. Iar în funcție de aceasta se schimbă denumirea în Centru de zi pentru
monitorizare, asistență și sprijin a femeii gravide predispuse să-și abandoneze copilul.
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 27 de
voturi.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind numirea de
către Consiliul Judeţean Mehedinţi a încă 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 Șocîte Silvia:
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Consiliul Județean a mai desemnat un reprezentant în ședința anterioară, pentru
că așa ni s-a solicitat. Ulterior adoptării acestei hotărâri, s-a primit o adresă de la
Inspectoratul Școlar prin care ne-au adus la cunoștință că, așa cum a fost la Liceul
Tehnologic doi reprezentanți, și la Constantin Pufan crescând numărul de clase de elevi,
la nivelul școlii este constituit Consiliul de Administrație tot din 9 reprezentanți, nu din
7 așa cum au fost și au funcționat în anii anteriori. Motiv pentru care Consiliul Județean
trebuie să mai desemneze încă un reprezentant care să facă parte din Consiliul de
Administrație al Școlii Constantin Pufan.
Comisia juridică și Comisia Învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Propunerea noastră pentru cel de-al doilea reprezentant al Consiliului Județean
este doamna Crețescu Viorica. A mai făcut parte și în anii școlari trecuți.
Doamna consilier Firu Stela:
Cine este doamna Crețescu Viorica?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Este salariat al Consiliului Județean.
Doamna consilier Firu Stela:
Cine este celălalt reprezentant?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Croitoru Valentin. A fost desemnat într-o ședință anterioară.
Doamna consilier Firu Stela:
Ok. Pentru că tocmai am avut în comisii un proiect referitor la Școala Pufan,
doamna director care conduce centrul nu a reușit să ne convingă cum va face cu
căldura. Înțeleg că până la urmă Consiliul Județean are doi membri în Consiliul de
Administrație. Consiliul de administrație trebuie să știe exact ce se întâmplă. Eu nu îi
cunosc pe cei doi reprezentanți, poate chiar sunt oameni competenți, dar să se implice în
rezolvarea problemelor pentru că pare că nu-i interesează, nimănui de pe aici nu-i pasă,
doamna susține că a rugat Consiliul Județean să o ajute cu un proiect, cât costă centrala,
și cică nimeni nu spune nimic.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Să înțeleg că nu v-a convins pe dumneavoastră.
Doamna consilier Firu Stela:
Dar pe dumneavoastră v-a convins?
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Nu, nici pe mine.
Doamna consilier Firu Stela:
Deci înseamnă că avem o problemă acolo, corect?
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Avem puncte de vedere comune.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Doamnele din aparatul tehnic, să mergeți să faceți buletinele de vot.
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Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Mehedinţi.
Doamna Șocîte Silvia:
În cursul lunii septembrie, la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor
Mehedinți a fost organizat examenul de promovare în grad a funcționarilor publici care
au îndeplinit condițiile cumulative prevăzute de Legea 188 și HG 611. În cadrul acestei
direcții un singur funcționar a susținut și promovat examenul de promovare în gradul
imediat superior celui deținut, adică din gradul principal în grad superior. Consiliul
Județean trebuie să aprobe modificarea statului de funcții în sensul că transformă
funcția publică din grad principal în grad superior, ulterior urmând ca conducerea
acestei instituții să numească acest funcționar public în gradul pentru care a promovat și
susținut examenul.
Comisia juridică și Comisia economică au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 27 de
voturi.
Punctul 6 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 Bîlvănești a solicitat realocarea sumei de 20 mii lei de la
obiectivul „Modernizare DC 9 Bîlvănești - Balotești” la obiectivul „Canalizare
menajeră și stație de epurare în localitatea Bîlvănești”.
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 vicepreședinte Mazilu Liviu:
Mulțumesc, domnule președinte, vreau să formulez un amendament, practic sunt
două completări la acest proiect de hotărâre. Prin două adrese care au ajuns la instituția
noastră în ziua în care se desfășurau lucrările comisiilor și nu au putut fi prinse în acel
material, este vorba de două solicitări, una venită din partea Primăriei Broșteni, cealaltă
din partea Primăriei Livezile. Primăria Broșteni solicită realocarea sumei de 33 mii lei
de la obiectivul „Proiectare și amenajare fântână publică com. Broșteni, sat Lupșa de
Jos” și a sumei de 26 mii lei de la obiectivul „Proiectare și amenajare fântână publică
com. Broșteni, sat Lupșa de Sus”, deci în total 59 mii lei către trei obiective la care nu
au început lucrările, respectiv „Amenajare Biserică Luncșoara” 10 mii lei, „Proiectare
Cămin Cultural Lupșa de Jos” 13 mii lei și „Proiectare și execuție căi de acces și
împrejmuire Cămin Cultural Meriș” 36 mii lei. Precizez că toate obiectivele au fost
printre cele enumerate la începutul anului când am stabilit bugetul și s-a făcut alocarea
inițială a cotelor de 20%, dar banii au fost insuficienți. De asemenea, Primăria Livezile
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solicită diminuarea sumelor alocate pe unele obiective de investiții din cota de 20% din
cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și realocarea acestora pe alte
obiective, după cum urmează: 18,7 mii lei de la obiectivul „Modernizare iluminat
public”, s-a terminat lucrarea și a rămas un rest, 30 mii lei de la obiectivul „Reparații
drumuri sătești” și alocarea acestei sume totale de 48,7 mii lei la obiectivul „Întreținere
drumuri locale”.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
O singură precizare aș vrea să fac: este ultima ședință în care se pot realoca bani
de la un obiectiv la altul. Tocmai de aceea am preferat să suplimentăm acest proiect de
hotărâre făcând amendamente pentru încă două localități. Înțeleg că la una din comisii
au fost probleme cu realocarea de la Bîlvănești, dacă se mai insistă și se mai solicită
lămuriri. Doamna doctor Firu, am înțeles că aveați nelămuriri la realocarea de la
Bîlvănești. Dacă mai insistați, domnul primar este în sală. Dacă v-ați lămurit...
Domnul secretar Mednyanszky Ștefan Ladislau:
S-a rezolvat.
Doamna consilier Firu Stela:
La Bîlvănești domnul Nicolicea avea.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Nu doamna Firu avea nelămuriri, eu am avut o nelămurire bine fundamentată, și
anume pe prima adresă primite era data din anul 2011, și asta ar fi însemnat că erau
câteva proiecții bugetare peste care cam sărea sau lucrurile se mișcau foarte greu.
Doamna Vijulie Loredana:
S-a îndreptat.
Amendamentul a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 27 de
voturi.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu amendamentul formulat și s-a aprobat
cu unanimitate, adică 27 de voturi.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind alocarea
sumelor pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe
educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă.
Doamna Vijulie Loredana:
Începând cu luna ianuarie 2016 până în luna iunie 2016 copiii cu cerințe
educaționale speciale și-au primit drepturile integral din veniturile proprii ale
Consiliului Județean, la solicitările unităților administrativ teritoriale. Beneficiarii
trebuiau să aibă fie certificat de handicap, fie certificat de orientare școlară. În 16 iunie
a apărut acea Hotărâre de Guvern 423 potrivit căreia județul Mehedinți a primit suma de
1.366 mii lei pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, dar care au certificat de
orientare școlară. Conform acestei hotărâri, Inspectoratul Școlar centralizează situația
cu beneficiarii acestor drepturi și o transmite Consiliului Județean. Această situație
conține 25 de primării. Astfel, din suma de 1.366 mii lei, noi vom repartiza astăzi
394,96 mii lei, diferența urmând să o repartizăm prin ședință de consiliu, la solicitările
celorlalte primării.
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Comisia juridică, Comisia economică și Comisia învăţământ, cultură, sănătate au
avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 27 de
voturi.
Se trece la punctul 8 al ordinii 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:
Prin Hotărârea de Guvern nr. 752/2016 s-au primit pentru calamități și inundații
suma de 969 mii lei pentru Consiliul Județean, sumă cu care se modifică bugetul atât în
partea de venituri cât și în partea de cheltuieli. De la Direcția de sănătate publică s-a
primit suma de 50 mii lei pentru Centrul de Asistență Medico - Socială Cujmir. Au fost
primite mai multe solicitări de la subordonate prin care cereau alocări de sume pentru
plata salariilor lunii octombrie, pentru plata utilităților, pentru hrană și medicamente.
Pentru asigurarea acestei sume de 2854 mii lei vom diminua următoarele capitole
bugetare: capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale, fondul de rezervă bugetară a
stat la dispoziția autorității locale cu suma de 963 mii lei. Din capitolul 84.02transporturi, titlul 56 proiecte - de la proiectul DJ 670 Negoiești – Florești am
înregistrat o economie de 922 mii lei, iar de la capitolul 84.02 – transporturi cu titlul 20
– Bunuri și servicii suma de 969 mii lei. Vom modifica și lista de investiții a județului
prin modificarea obiectivului – SF/PT Reabilitare și reparație electrică a sediului
Centrului Militar Județean Mehedinți cu denumirea ET/DALI/PT/CS Reabilitare și
reparație electrică a Centrului Militar Județean Mehedinți suma rămâne aceeași. Se
alocă suma de 105 mii lei reparații capitale la Unitatea Primirii Urgențe. Menționez că
această sumă de 100 mii lei este de la Ministerul Sănătății iar Consiliul Județean vine
cu suma de 5%, adică 5 mii lei. Se alocă suma de 1266 mii lei pentru terminarea
drumului de la Vrata – Cujmir, se alocă suma de 270 mii lei pentru obiectivul – Studiu
de audit rutier pentru proiectul preliminar Reabilitare și modernizare drumuri județene,
județul Mehedinți.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Avizul Comisiei juridice.
Domnul consilier Bălănescu:
Favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Avizul Comisiei economice.
Domnul Zamfir Emanoil:
Favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Avizul Comisiei pentru servicii şi comerţ.
Domnul consilier Iordache Ion:
Favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
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Avizul Comisiei de urbanism.
Domnul consilier Negru Ionică:
Favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Avizul Comisiei de agricultură.
Domnul consilier Stuparu Constantin Adrian:
Favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Avizul Comisiei de învăţământ, cultură, sănătate.
Doamna consilier Baboniu Nastasia Sanda:
Favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Avizul Comisiei de dezvoltare regională.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Domnule președinte, la acest proiect de hotărâre comisia de dezvoltare regională
are de făcut un amendament…
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Da. Să-l auzim.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
La școala specială ….
Doamna Vijulie Loredana:
La școala specială Constantin Pufan se alocă suma de 40 mii lei pentru centrală
termică.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Spuneți dumneavoastră mai bine.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Nu, spuneți dumneavoastră că sunteți președintele comisiei, propuneți
amendamentul să fie auzit de colegi să-l discutăm, și să-l supunem votului bineînțeles.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Amendamentul este următorul: să nu se suplimenteze cu 40 mii lei această
investiție de centrală, și din capitolul de investiții să rămână cei 80 mii lei dar cu
următorul amendament. Din interpelarea doamnei director, și este bine pentru toți
colegii care sunt aici de față ca să înțelegem despre ce este vorba, dumnealor că-și i-au
o centrală, că nu-și i-au centrală, nu o pot pune în funcțiune că nu există deservent
pentru această centrală, nu există fochist, deci dumnealor pot să-și cumpere o centrală,
pot s-o primească și gratuit, nu pot să o folosească pentru că nu au personal.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Pot să încheie un contract de prestări servicii în regim de urgență și vor avea
deservenți.
Doamna consilier Firu Stela:
Așa i-am spus și eu doamnei director, dar a zis că nu știe cum este cu prestările
de servicii.
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Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Eu v-am făcut această informare ca să știți despre ce este vorba, și amendamentul
este următorul: să nu se aprobe cei 40 mii lei noi și să rămână cei 80 mii lei noi în
eventualitatea în care nu s-ar da termoficare.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Si destinația celor 40 mii lei să fie trecuți în fondul de rezervă. Am înțeles
amendamentul dumneavoastră, nu cred că mai este cazul de dezbateri. Supun la vot
amendamentul comisiei de dezvoltare regională, cei 40 de mii lei să nu mai fie alocați
în completare pentru Constantin Pufan și să fie trecuți la capitolul 54.02.- Fondul de
rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale.
Domnul consilier Constantinescu Teodor Constantin:
Domnule președinte, eu nu înțeleg care este problema, până la urmă, la
Constantin Pufan. Chiar nu am înțeles. Care este problema, că nu există fochist acolo?
Poate să fie prestări servicii.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Se poate încheia un astfel de contract.
Domnul consilier Constantinescu Teodor Constantin:
Și atunci de ce să lăsăm copiii în frig.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Nu este vorba de a fi lăsați copiii în frig. Vă rog, domnule președinte al comisiei,
să explicați.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Stimați colegi, ideea este următoarea. A fost făcută o solicitare la început pe acest
buget de 80 mii lei după care s-a primit o altă solicitare de 40 mii lei noi. Culmea ironiei
și problema este că aceste solicitări, dacă am înțeles bine doamna director, nu au fost
făcute de director, și nu știu cum au ajuns aceste sume, că oamenii aceștia de la Pufan
au cerut că aveau nevoie de centrală, nu au făcut solicitări de sume……
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Și noi toți consilieri prezenți la această ședință am înțeles această cerință și am
alocat bani, 80 mii lei, cât s-a solicitat.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Bun. După care s-au mai solicitat alți bani, 40 mii lei și nu știm prin ce formă sau solicitat, pentru că nimeni nu își asumă solicitarea. Încă o dată. Nu există nici un
studiu de termie privind necesarul termic al acestei clădiri, există niște oferte. Problema
se pune în felul următor: la o simplă căutare pe internet, spre exemplu de la inventatorul
...., pentru cei care nu sunteți familiarizați nu este o problemă asta, vorbim despre
laserul de la Măgurele, vorbim despre o centrală de exemplu de 125 Kw undeva la
66.250 lei noi, pe peleți, cu un procent de randament de 95-98%. Ori 120 mii lei noi, e
aproape dublu față de inventatorul acesta care …….strategia Dunării. Problema se
pune în felul următor, dacă dumneavoastră considerați că s-ar putea ca în această iarnă,
o spun cu toată răspunderea, să nu beneficiați de apă caldă și căldură, așa cum ne spune
primarul municipiului Drobeta Turnu Severin și ceilalți reprezentanți din consiliul local,
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viceprimari, atunci dumneavoastră acționați în cauză, respingeți amendamentul și nu
există nici un fel de problemă. Fac următoarea precizare: 120 mii lei noi înseamnă 1,2
miliarde lei vechi, colegii și din mandatul trecut, în special dumnealor le spun să își
aduc aminte ce înseamnă pentru o primărie să primească 120 milioane de lei vechi, sar
în sus de bucurie și își mai acoperă niște cheltuieli. Problema care se mai pune, domnule
președinte și stimați colegi, pentru că aici nu sunt avocatul nimănui, problema care se
mai pune este în felul următor: DGASPC-ul are nevoie în cele 7 centre din 6 spații două centre se află într-un singur spațiu, suma estimativă de 54 mii lei noi pentru a-și
pune centralele în funcțiune.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Și le-am alocat această sumă prin această rectificare.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
V-am dat un exemplu. Dar mai mult decât atât, tot combustibilul pentru toate cele
6 spații - 7 centre este undeva, tot combustibilul pentru toată iarna, care este un
combustibil scump și anume CLU, motorină și unele centrale sunt pe energie electrică,
este vorba undeva de 60-61 mii lei pentru toată iarna. Întrebarea este alta, asta a fost o
solicitare din 18.10. Noi nu inventariem oamenii ca și numere, pentru că nu este corect
să facem așa, dar în tot acest timp vreau să ajung la următoarea discuție: din punctul
meu de vedere nu putem să lăsăm 7 centre fără nimic și să alocăm foarte mulți bani care
la o simplă căutare pe internet, v-am dat proiectul ăsta. Dar mai mult decât atât, din
discuțiile purtate și din vizita pe care am făcut-o la Pufan, am observat că acolo există o
centrală, centrală care a fost preluată din spusele doamnei directoare de către școală de
la DGASPC, o centrală pe motorină. Centrala într-adevăr și vizual se poate observa că
nu este în stare de funcționare dar avem altă problemă, centrala apare în documente și
nu este casată, ba mai mult decât atât ar exista și ceva combustibil în rezervorul
subteran de motorină.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Domnule președinte al comisiei de dezvoltare regională, grupul consilierilor PSD
vă asigur că a înțeles motivarea dumneavoastră. Nu cred că toți colegii dumneavoastră
din PNL au înțeles motivarea, rămâne să vă exprimați prin vot. Dar profităm de faptul
că o avem pe doamna director prezentă aici și poate îi lămurește pe restul colegilor
dumneavoastră, ai mei sunt lămuriți.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Ar fi cel mai corect pentru că nu vreau să existe …dar în momentul în care
comisiei i se prezintă că avem nevoie de niște bani pe care noi nu i-am solicitat dar în
schimb am venit cu o cerere la consiliu, consiliul a spus descurcați-vă și spuneți oferta
de pe piață, dar de fapt pe piață nu există o ofertă și există o singură ofertă de care îi
trebuie fochist. Doamnă, încă o dată cu tot respectul, să nu înțeleagă cineva că este o
sală de judecată aici, dar în primul și primul rând vrem să fie făcute lucrurile legal și în
al doilea rând, cu tot respectul pentru toată lumea, noi cumpărăm sau punem în
funcțiune niște centrale în condițiile în care, hai maxim peste o lună de zile, va fi
termoficare.
11

Domnul președinte Georgescu Aladin:
Haideți să o ascultăm pe doamna director. Vă rog.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Sunt măsuri pompieristice. Îmi cer scuze.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Nu ale noastre, ale consiliului județean, ci ale instituției Constantin Pufan. Ca să
fie foarte clar.
Doamna Buzatu Dana:
Noi ne-am adresat către instituția consiliului județean pentru achiziția unei
centrale termice încă din luna august, luând în calcul că în iarna aceasta nu va fi
căldură. Toate demersurile pe care le-am făcut de la nivelul instituției ne îndreptățesc să
precizez în acest moment că au fost efectuate corect, cu foarte multă transparență.
Sumele acestea de bani, nu conducerea unității le-a hotărât. Nu am cerut niciodată o
sumă fixă, ci am făcut un studiu pe piață și s-au depus la nivelul instituției mai multe
rapoarte din care au rezultat aceste sume. În acest moment nu am încărcat pe SEAP
această achiziție și sumele de bani dacă ne-ar fi fost alocate, și vă mulțumim că ați
răspuns prompt solicitării noastre, în funcție de necesitate și de eforturile cele mai mici
în cheltuirea acestui ban public, am fi ales varianta cea mai corectă, cea mai mică la
prețul cel mai mic. Deci, ca să fac o precizare cu privire la acea centrală pe care
instituția noastră a luat-o acum 10 ani în urmă prin conservare printr-un proces verbal
de la DGASPC, ea nu este în stare de funcționare.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Noi v-am alocat bani pentru centrală nouă, nu ca să o reparați pe aceasta. Dar vi
se pare normal ca dumneavoastră, în calitate de conducător al instituției, să stați pur și
simplu o lună și o săptămână de la alocarea acestor bani și să nu faceți nici un demers,
și astăzi să nu fiți în procedură de achiziție pentru această centrală?
Doamna Buzatu Dana:
Vedeți domnule președinte, dacă eram în procedură de achiziție la ceea ce s-a
întâmplat acum chiar ar fi fost o situație.
Doamna consilier Firu Stela:
Deci, tocmai ne spune că îi trebuie 120 mii.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Deci, eu nu pot decât să constat incompetența dumneavoastră. Supun la vot
amendamentul domnului președinte al comisiei. Cine este pentru? Cu unanimitate s-a
votat acest amendament.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Mai sunt și alte discuții la acest proiect s-au îl votăm cu amendamentul adoptat?
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
O singură discuție aș avea la acest proiect de hotărâre. Nu este amendament și aș
vrea să fie stipulat și să fie scris în procesul verbal cât se poate de exact. Observ aici că
avem la capitolul 67.02 - cultură recreere și religie 50 mii lei noi pentru achitarea
energiei electrice pentru Pavilionul Multifuncțional. Domnule președinte, doamna
12

vicepreședinte, domnule vicepreședinte, stimați colegi, din cunoștințele mele nu am
avut timp să vorbim asta în comisii și din respect pentru noi toți nu am mai pierdut timp
și aș vrea să discutăm în plen. Pavilionul acesta multifuncțional din toate demersurile pe
care le-am făcut, inclusiv vizite acolo, ultima fiind astăzi la ora 10.38 de minute,
Pavilionul este închis. Ba mai mult decât atât, am și filmări care dovedesc acest lucru.
Inclusiv paznicii recunosc că Pavilionul este închis. Întrebarea mea este următoarea,
pentru o lămurire cât mai corectă. Repet, nu am avut timp în cadrul comisiei să
discutăm aceste lucruri pentru că a venit ședința de consiliul și trebuie să discutăm de
față cu toți colegii aici. Cum s-a consumat acel curent electric? Pentru că, teoretic în
mod normal, constructorul, pentru că am auzit diverse variante, prima variantă a fost ne
încălzim în Pavilion și am consumat atâta de mult curent electric. Suntem în luna
octombrie, hai să zicem că ne-am încălzit toată luna septembrie și octombrie, dar o
jumătate de miliard de lei vechi nu cred că există să ne încălzim. Continuăm. Pavilionul
este închis cam de fiecare dată când am fost acolo și din discuțiile mele particulare și cu
alți colegi din consiliul județean, mi-au confirmat că așa este. Ba mai mult decât atât,
am solicitat și contractul sau măcar o lămurire în baza contractului și anume:
constructorul plătește el energia electrică la consumul pe care îl are sau îl plătim noi?
Pentru că este și o altă problemă. Noi avem acolo o firmă de pază. Sumele se adună,
400 de milioane dintr-o parte cu 500 de milioane dintr-o parte cu încă 200 paza, am
sărit iar, am făcut 1 miliard și. Când acolo este organizare de șantier și teoretic
constructorul trebuie să-și păzească șantierul și organizarea de șantier când face o
primire pe tot ceea ce înseamnă patrimoniul lui privind organizarea aceasta de șantier.
Și aș dori,că este aici și mă bucur că a răspuns invitației mele, doamna contabil de la
Muzeul Regiunii Porților de Fier să ne spună și nouă pe ce s-au cheltuit, cum s-a ajuns
la suma aceasta de 50 mii lei.
Doamna Miloșescu Paulina:
Nu am solicitat noi această sumă.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Vă rog să-i lămuriți pe toți consilierii, doamnă.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Capitolul 67.02 – cultură recreere și religie cu suma de 250 mii lei, repartizată
astfel: Muzeul Regiunii Porților de Fier 40 mii lei pentru titlul 10 – Cheltuieli de
personal, suma de 60 mii lei pentru cheltuieli materiale și suma de 50 mii lei pentru
achitarea energiei electrice pentru Pavilionul Multifuncțional.
Doamna Miloșescu Paulina:
Suma de 50 mii lei nu este solicitată de Muzeul Porților de Fier. Pavilionul
Multifuncțional a fost dat în administrare publică de Consiliul Județean Mehedinți, prin
Hotărârea nr. 63 din 28.04.2016 în administrarea Muzeului Regiunii Porților de Fier în
baza unui protocol de predare primire, înregistrat la consiliul județean 5863/19.05 și
înregistrat la Muzeul regiunii Porților de Fier cu nr. 2101/19.05.2016. Muzeul Regiunii
Porților de Fier a încheiat contract cu Cez Vânzare pentru această locație și este contract
de vânzare cumpărare de energie electrică la clienți eligibili nr. 9012288100000001E
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din 20.05. Pentru această locație se plătesc începând cu luna a V-a următoarele facturi,
am situația aici, până la data de 30.09. Este o factură începând cu luna a V-a, VI-a, VIIa, am venit să o depun la registratură.
Domnul vicepreședinte Mazilu Liviu:
Ce valoare?
Doamna Miloșescu Paulina:
231,25 lei; luna a VII –a 760,24 lei; luna a VIII-a 829,60 lei; din nou luna a VIIIa 751,93 lei, luna a IX –a 702,68 lei. Pentru Pavilionul Multifuncțional există contract
de pază….
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Stați că nu înțeleg. Când spuneți 231 și 25, adică 231,25 lei?
Doamna Miloșescu Paulina:
Da. Nu am solicitat cei 50 mii lei, am solicitat 30 mii lei ……
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Eu vă spun ce scrie pe Expunerea de motive nr. 12110 din 24.10.2016…
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Haideți să ne lămurească doamna director economic.
Doamna Vijulie Loredana:
Pentru Pavilionul Multifuncțional sunt doar cei 60 de mii de lei pentru cheltuieli
materiale care cuprind energie, pază, internet, simpozion ce spune doamna, și 40 de mii
pentru salarii. Cei 50 de mii sunt pentru muzeu. Este o greșeală într-adevăr, pentru
Muzeul Regiunii pe care îi plătim noi. Deci, clădirea unde se lucrează acum, care o
plătea constructorul inițial, și o plătim noi.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Cu tot respectul pentru toată lumea de aici. Eu aș propune să facem un
amendament la acest capitol și să știm exact, să se specifice în amendamentul respectiv
îndreptarea erorii materiale.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Nu. O să se consemneze în procesul verbal al ședinței.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
În felul în care este precizat acum, cu tot respectul îl citesc încă o dată. Capitolul
67.02 - cultură, recreere și religie, cu suma de 250 mii lei repartizată astfel: Muzeul
Regiunii Porților de Fier 40 mii lei pentru titlul 10 – Cheltuieli de personal, suma de 60
mii lei pentru cheltuieli materiale și suma de 50 mii lei pentru achitarea energiei
electrice pentru Pavilionul Multifuncțional.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Înțeleg că face rectificarea doamna director în sensul că nu se mai trece
Pavilionul Multifuncțional, și se înțelege că toate sumele alocate de 40 mii lei, 60 mii
lei și 50 mii lei sunt pentru Muzeul Regiunii Porților de Fier.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Bun și cei 50 de mii de lei atunci pentru ce sunt?
Domnul consilier Bălănescu Alexandru:
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Tot pentru muzeu, intră la muzeu. Nu am la Pavilion cheltuieli de energie, dar am
la muzeu. Asta este bine.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Deci, doamna directoare aștept să lămuriți greșeala pe care ați făcut-o.
Doamna Vijulie Loredana:
Deci, cei 50 mii lei sunt pentru energia electrică de la Muzeul Regiunii Porților
de Fier și cei 60 și 40 sunt solicitați de doamna de la muzeu.
Doamna consilier Firu Stela:
Am înțeles, dar 500 de milioane?
Doamna Vijulie Loredana:
Plătim energie electrică la muzeu, pentru că este în construcție, asta încercam să
vă spun.
Domnul consilier Nicolicea Alin Tiberiu:
Adică noi plătim energie electrică la constructori.
Doamna Vijulie Loredana:
Avem facturi venite pe Muzeul Regiunii Porților de Fier de la CEZ.
Doamna consilier Firu Stela:
Dar plătim de 500 de milioane energie electrică?
Doamna Vijulie Loredana:
Da. Avem facturi neplătite.
Domnul consilier Manțog Ștefan:
Doamna director pe ce perioada sunt? Deci avem facturi de la începutul anului?
Să nu înțeleagă cineva că sunt pe o lună de zile. Sunt pe anul în curs.
Doamna Vijulie Loredana:
Da.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Am lămurit acest aspect. Consemnăm această rectificare pe care o face doamna
director, și vă rog să nu se mai întâmple a doua oară, în procesul verbal de ședință. Ne
întoarcem, am votat amendamentul mai devreme. Supun votului dvs. proiectul de
hotărâre cu amendamentul adoptat. Cine este pentru? Proiectul de hotărâre a fost
aprobat cu unanimitate, adică 27 de voturi.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
planului de instruire şi stabilirea taxelor de curs pentru cursanţii Secţiei de Arte a
Centrului Cultural „Nichita Stănescu” pentru anul şcolar 2016-2017.
Doamna Vijulie Loredana:
În cadrul Centrului Cultural „Nichita Stănescu” funcționează Secția de arte,
secție care instruiește copiii cu aptitudini. Pentru anul școlar 2016-2017 Centrul
Cultural propune menținerea taxelor de instruire la nivelul anului școlar 2015-2016, și
anume: taxe de instruire pentru canto și vioară 400 lei/an, eliberare diplomă 30 lei, taxe
de instruire pentru istoria muzicii și istoria artelor 50 lei. De asemenea, Centrul Cultural
„Nichita Stănescu propune o scutire de taxă pentru un număr de 25 de copii talentați ai
căror părinți au venituri mai mici sau egal cu venitul minim pe economie.
15

Comisia juridică, Comisia economică și Comisia învăţământ, cultură, sănătate au
avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 27 de
voturi.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane
prin curse regulate, operatorilor de transport rutier care au adjudecat traseele în
Licitaţia electronică din 24.10.2016.
Domnul Crețescu Constantin:
Domnule președinte, o mică rectificare, este vorba de curse regulate, nu curse
regulate speciale. Cursele regulate speciale nu se scot la licitație. Consiliul Județean
Mehedinți, prin Autoritatea de Autorizare și Monitorizare, a scos la licitație în data de
24.10.2016, 26 de trasee care au rămas neocupate sau la care operatorii de transport au
renunțat. Din toate cele 26 s-au licitat doar 3 trasee și este vorba de Drobeta Turnu
Severin - Șișești - Firizu luate de un operator, Drobeta Turnu Severin - Vînjuleț - Vrata
și Vrata - Cujmir luate de doi operatori. Conform Legii 92 eliberarea licențelor se face
cu hotărârea 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 27 de
voturi.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
şi actualizarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse
regulate valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019.
Domnul Crețescu Constantin:
Prin hotărârea din 2012 - Hotărârea 105/II/2012, Consiliul Județean a aprobat
Programul de transport public de persoane prin curse regulate cu perioadă de
valabilitate între 01.01.2014 și 30.06.2019. Prin legile specifice transportului, este
posibilă modificarea și actualizarea acestui program de transport o singură dată pe an.
Acest program a mai fost actualizat prin Hotărârea nr. 94/2014. În urma mai multor
solicitări din partea primăriilor, a Autorității Rutiere de la București, s-a solicitat această
actualizare a programului și modificarea acestuia. Modificările mai principale constau
în faptul că două primării - cea de la Grozești a cerut introducerea unui traseu nou pe
ruta Păsărani - Strehaia și Primăria Corlățel a solicitat un traseu nou pe ruta Drobeta
Turnu Severin - Valea Anilor. Totodată, Primăria Husnicioara a solicitat modificarea
traseului din Drobeta Turnu Severin, prin Cerneți, la Husnicioara, schimbând ruta de la
Drobeta Turnu Severin - Prunișor - Husnicioara deoarece drumul a fost distrus datorită
unor alunecări de teren care au avut loc pe acest traseu. În rest, au fost multe modificări
care au constat, în cele mai multe cazuri, în încercarea de a disipa aceste trasee la niște
intervale mai mari de timp, deoarece multe dintre ele se aglomerau la intrarea și la
ieșirea din Drobeta Turnu Severin. Modificarea și actualizarea acestui program se face,
ca și elaborarea lui, prin hotărârea Consiliului Județean Mehedinți.
16

Comisia juridică, Comisia economică, Comisia dezvoltare regională, Comisia de
învăţământ, cultură, sănătate, 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 27 de
voturi.
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind eliberarea
Licenţelor de traseu pentru Transportul de persoane prin curse regulate speciale.
Domnul Crețescu Constantin:
Colegiul tehnologic Constantin Brîncoveanu din Baia de Aramă a încheiat un
contract de prestări servicii pentru transportul elevilor cu operatorul de transport S.C.
ILIS DES TRANS S.R.L. Traseul este între Baia de Aramă și Bîrîiacu din comuna
Ponoarele, iar pe acest traseu să transporte elevii la și de la școală. Autoritatea de
Autorizare a constatat că sunt îndeplinite condițiile legale pentru eliberarea licenței și vă
rugăm să aprobați eliberarea acestei licențe.
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 27 de
voturi.
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind acordul
Consiliului Judeţean Mehedinţi pentru asocierea dintre Consiliul Judeţean
Mehedinţi, UAT Eşelniţa şi Fundaţia „General Ştefan Guşă”.
Domnișoara Vărzan Alexandra:
Având în vedere demersurile făcute în ultima perioadă de Consiliul Județean
Mehedinți privind dezvoltarea turismului și valorificarea patrimoniului natural și
cultural, considerăm importantă punerea în valoare a obiectivelor turistice aflate pe
teritoriul județului nostru. Una din priorități o reprezintă iluminatul arhitectural al
monumentului comemorativ „Sculptură Cap Megalitic Decebal” care se află în
proprietatea Fundaţiei „General Ştefan Guşă”, fiind una din cele mai mari sculpturi în
piatră din Europa, și care a devenit un simbol al județului. Iluminatul arhitectural
creează vizibilitate și oferă vizitatorilor o imagine impresionantă a monumentului,
crescând astfel atractivitatea acestuia și pe timp de noapte, având în vedere vizibilitatea
lui pentru vasele de croazieră, dar și luând în calcul numărul mare de vizitatori din
ultima perioadă din zona Clisura Dunării. Primul pas pe care îl considerăm necesar este
asocierea dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți, Unitatea
Administrativ Teritorială Eșelnița și Fundaţia „General Ştefan Guşă”.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia dezvoltare regională și Comisia
de învăţământ, cultură, sănătate au avizat favorabil.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Înainte de a-l supune votului, aș vrea să vă propun un amendament pentru că s-au
strecurat câteva erori, și anume: aș vrea să modificăm art.1 din hotărâre în sensul
următor: se dă acordul de principiu Consiliului Județean Mehedinți pentru asocierea
dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți, Unitatea Administrativ
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Teritorială Eșelnița și Fundaţia „General Ştefan Guşă” în vederea realizării iluminatului
arhitectural al monumentului comemorativ - și s-a folosit denumirea corectă din Cartea
funciară - „Sculptură Cap Megalitic Decebal”. Asta ar fi forma corectă a art. 1, iar în
art. 2 mai avem de făcut o modificare în sensul că mă împuterniciți să semnez în numele
și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Județul Mehedinți și nu a Consiliului
Județean Mehedinți, pentru că trebuie să ne raportăm la dispozițiile art. 91, pct. 6, lit.
„a” și „c” și ale art. 35 din Legea nr. 273/2006 care vorbesc de asocieri între unități
administrativ teritoriale. Consiliul Județean Mehedinți hotărăște pentru județul
Mehedinți, Consiliul local Eșelnița hotărăște pentru Unitatea administrativ teritorială
Eșelnița, și ca atare se impune să facem aceste precizări.
Domnul consilier Bălănescu Alexandru:
Cu respectarea principiului autonomiei locale.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
De la sine se respectă, noi întotdeauna respectăm Legea nr. 215/2001.
S-a supus la vot acest amendament și s-a aprobat cu unanimitate, adică 27 de
voturi.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu unanimitate, adică 27 de
voturi.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Ne întoarcem la punctele 2 și 4 pentru că avem și rezultatul votului. Începem cu
proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni în ATOP. Vă rog,
domnule președinte al Comisiei de validare.
Domnul consilier Bălănescu Alexandru:
Vă rog, aparatul tehnic, să luați act în procesul verbal că eu și domnul
Dumitrache nu facem parte din comisia de validare, fiind propuși ca și candidați.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Ca să citiți rezultatul votului consemnat în procesul verbal, este în regulă.
Domnul consilier Zamfir Emanoil:
După exprimarea votului, comisia a procedat la numărarea buletinelor și a constat
următoarele: au fost nominalizați Bălănescu Alexandru, Dumitrescu Doru, Baboniu
Nastasia Sanda, Nicolicea Alin Tiberiu, Goșa Marian, Dumitrache Claudiu. Au fost
exprimate 27 de voturi, 27 au fost valabil exprimate, domnul Bălănescu Alexandru a
obținut 27 de voturi, domnul Dumitrescu Doru a obținut 26 de voturi, doamna Baboniu
Nastasia Sanda a obținut 26 de voturi, domnul Nicolicea Alin Tiberiu a obținut 26 de
voturi, domnul Goșa Marian a obținut 26 de voturi, domnul Dumitrache Claudiu a
obținut 26 de voturi.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu rezultatul votului secret și s-a aprobat
cu unanimitate, adică 27 de voturi.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Pentru proiectul nr. 4 de pe ordinea de zi privind numirea doamnei Crețescu
Viorica în Consiliul de Administrație al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
Constantin Pufan.
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Domnul consilier Bălănescu Alexandru:
Urmare a votului exprimat, din 27 de voturi 27 au fost valabil exprimate, doamna
Crețescu Viorica a obținut 26 de voturi.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu rezultatul votului secret și s-a aprobat
cu unanimitate, adică 27 de voturi.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Mai avem un punct: Proiect de hotărâre privind validarea nominală a
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Mehedinţi şi stabilirea
indemnizaţiei membrilor acesteia, dar, ca să putem să-i desemnăm nominal trebuie să
știm cine va fi președintele acestei autorități, motiv pentru care vă propun să suspendăm
pentru 5 minute ședința de consiliu, să se întrunească de urgență membrii ATOP-ului,
să-și aleagă președintele. Așteptăm comunicarea dumneavoastră ca să supunem la vot
proiectul.
S-a reluat ședința.
Domnul consilier Bălănescu Alexandru:
Domnule președinte, stimați colegi, este adevărat că s-a ținut prima ședință a
Autorității Teritoriale de Ordine Publică în compoziție maximă și, cu acel prilej, la
punctul 1 de pe ordinea de zi a fost alegerea președintelui acestei comisii. În
unanimitate de voturi și cu acordul material și spiritual al nostru, a fost ales ca
președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică domnul comandant Doru
Dumitrescu, consilier județean, pe următoarele criterii: este bine ca atunci când ființează
o asemenea comisie teritorială de ordine publică să fie condusă, îndrumată și controlată
de către un om care cunoaște teritorial ordinea publică. Dânsul avea vocație din punct
de vedere al pregătirii competențelor profesionale mai mult decât alții, mai mult chiar și
decât mine. Putem spune că la Consiliul Județean Mehedinți ființează fără niciun fel de
probleme Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, supusă Consiliului Județean,
condusă de Consiliul Județean, îndrumată și controlată de președintele Consiliului
Județean. Dau cuvântul domnului Doru Dumitrescu. Vă mulțumesc.
Domnul consilier Dumitrescu Doru:
Mulțumesc domnule președinte, vă mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată.
Nu sunt obișnuit să fac promisiuni, dar vă asigur că îmi voi pune în slujba cetățeanului
mehedințean toată priceperea, toată experiența mea și în același timp voi beneficia din
plin și de aportul colaboratorilor, oameni cu notorietate, oameni pregătiți care pot să
sporească eficiența structurilor de ordine publică și a în slujba cetățeanului.
Domnul președinte Georgescu Aladin:
Înainte de a supune la vot, trebuie să vă fac și eu o scurtă informare în sensul că,
potrivit legii, președintele Consiliului Județean desemnează trei reprezentanți ai
comunității în această autoritate teritorială de ordine publică. Am emis astăzi Dispoziția
nr. 192/G/31.10.2016. Persoanele pe care le-am desemnat în ATOP sunt următoarele:
domnul Zimțea Constantin, domnul Drăghici Adrian și domnul Pufan Daniel. În acest
moment sunteți toți în cunoștință de cauză cu privire la componența nominală a
Autorității Teritoriale de Ordine Publică.
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Comisia juridică a avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 20 de voturi pentru,
doamna consilier Firu Stela nu a fost prezentă în sală, iar consilierii județeni: Bălănescu
Alexandru, Dumitrescu Doru, Baboniu Nastasia Sanda, Nicolicea Alin Tiberiu, Goșa
Marian, Dumitrache Claudiu nu au participat la vot.
Ultimul punct: Diverse.
Domnul Șerban Victor:
Pentru mine este o mare sărbătoare că particip la această ședință a Consiliului
Județean Mehedinți, mini-parlament mehedințean, unde se hotărăște, aș putea spune,
soarta tuturor locuitorilor județului Mehedinți. Sigur că ar fi foarte multe de spus, sunt
liber să vă dau onorul, fiind militar de peste 40 de ani servind patria sub tricolor, dar 30
de ani numai aici, la Drobeta Turnu Severin și ținutul mirific Mehedinți. Am emoții ca
sunt în fața dumneavoastră, adevărate valori, numai valorile deosebite, indiferent de
etnie, de culoare politică, sau chiar sex, pot să fie în Consiliul Județean, pentru că
cetățenii nu se știe dacă au pus votul la un partid sau altul pentru că democrația
înseamnă pluripartitism, și aicea nu se face amestec; și admir foarte mult, domnule
președinte, consensul care se vede mai viu ca în anii trecuți, ceea ce înseamnă că sunt
perspective bune pentru dezvoltarea ținutului mirific Mehedinți. Vă anunț cu această
ocazie, că la următoarea ședință veți avea acolo, pe frontispiciu, la loc de cinste, acel
poster „Chemare simbol” și sunt convins că fiecare din noi care va intra, și alte
personalități când vor vedea, vor spune că nu suntem oriunde, suntem la început de
istorie și că trebuie să facem totul, chiar până la limita sacrificiului, pentru că depunem
în jurământ. Și închei acum, a fost de acord și prefectul, și subprefectul, să facem acest
lucru.

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.

20

