CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI
Nr. 8565 din 22 iulie 2021

MINUTA
încheiată în urma şedinţei ordinare a
Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 22 iulie 2021
La şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Mehedinţi din data de 22 iulie 2021 au
participat 29 de consilieri din totalul de 30 de consilieri în funcţie și președintele
consiliului județean. A lipsit domnul consilier și Udriște Alin.
Pe ordinea de zi au fost următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre nr. 91/21.07.2021 privind aprobarea proiectului
„Reabilitare/Modernizare DJ 606A pe tronsonul cuprins între DJ 561A (Plopi) și DN 6
(Balota), județul Mehedinți” și a cheltuielilor legate de proiect.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia de urbanism, Comisia servicii și
comerț, Comisia învățământ, cultură, sănătate, Comisia relații externe și Comisia de
agricultură au avizat favorabil.
S-a formulat un amendament de modificare a art. 3, în sensul că suma de
5.214.270,61 lei reprezentând cota de cofinanțare a Consiliului Județean devine
5.214.470,77 lei, și implicit se modifică valoarea totală a contribuției proprii care va fi
de 5.681.759,20 lei, amendament aprobat cu 26 voturi pentru (20 de voturi exprimate în
sala de ședințe și 6 voturi exprimate on-line), domnul consilier Roșca Emanoil nu și-a
exprimat votul iar domnii consilieri Pașolea Emil, Săceanu Constantin și Dinu Cosmin
nu au fost conectați pe platforma on-line.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 26 voturi pentru (20 de
voturi exprimate în sala de ședințe și 6 voturi exprimate on-line), domnul consilier
Roșca Emanoil nu și-a exprimat votul iar domnii consilieri Pașolea Emil, Săceanu
Constantin și Dinu Cosmin nu au fost conectați pe platforma on-line.
2. Proiect de hotărâre nr. 92/22.07.2021 privind modificarea HCJ nr. 16/II/2020,
în sensul continuării asocierii județului Mehedinți cu localități din județ în anul 2021, în
vederea realizării obiectivelor de interes public, nerealizate în anul 2018-2020.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia de urbanism, Comisia servicii și
comerț, Comisia învățământ, cultură, sănătate, Comisia relații externe și Comisia de
agricultură au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 27 voturi pentru (20 de
voturi exprimate în sala de ședințe și 7 voturi exprimate on-line), domnii consilieri
Pașolea Emil, Săceanu Constantin și Dinu Cosmin nu au fost conectați pe platforma online.
3. Proiect de hotărâre nr. 89/15.07.2021 privind rectificarea și realocarea pe
obiective a cotei de 6% din impozitul pe venit, pentru susținerea programelor de
dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită
cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile
administrativ teritoriale, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în
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anul 2021.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia de urbanism, Comisia servicii și
comerț, Comisia învățământ, cultură, sănătate, Comisia relații externe și Comisia de
agricultură au avizat favorabil.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și s-a aprobat cu 27 voturi pentru (20 de
voturi exprimate în sala de ședințe și 7 voturi exprimate on-line), domnii consilieri
Pașolea Emil, Săceanu Constantin și Dinu Cosmin nu au fost conectați pe platforma online.
4. Proiect de hotărâre nr. 90/15.07.2021 privind rectificarea bugetului propriu al
județului, a listei de investiții a județului, a listei de investiții din venituri proprii a
instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii și subvenții și a listei de
investiții cu obiective finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru instituțiile
publice finanțate parțial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2021.
Comisia juridică, Comisia economică, Comisia de urbanism, Comisia servicii și
comerț, Comisia învățământ, cultură, sănătate, Comisia relații externe și Comisia de
agricultură au avizat favorabil.
S-au formulat următoarele amendamente:
1. Prin referatul de necesitate nr. 8485/21.07. 2021 Direcţia Tehnică - Investiţii,
Dezvoltare Teritorială solicită modificarea listei de investiţii a judeţului prin
introducerea unui obiectiv de investiţii nou cu suma de 500 mii lei „Modernizare linie
de tratare mecano-biologică Malovăț prin montarea unei benzi transportoare pentru
încărcarea tocătorului deşeuri reziduale, pentru punerea în funcţiune a Sistemului de
Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mehedinţi având ca scop predarea
către operatori a construcțiilor, echipamentelor şi dotărilor în condiţii de siguranţă şi
funcţionare conform parametrilor proiectaţi. Suma necesară pentru realizarea acestei
investiţii se alocă prin diminuarea următoarelor obiective de investiţii: Extindere
infrastructura educaţionala - Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluziva Constantin Pufan
-100 mii lei, Consolidare, reabilitare si restaurare Muzeul de Arta - Drobeta Turnu
Severin - 100 mii lei și Pregătire aplicaţie de finanţare extindere infrastructură de mediu
conform PJQD, finanţată din POIM 2014-2021 - 300 mii lei. Totodată se transferă
obiectivul de investiţii Pregătire aplicaţie de finanţare extindere infrastructură de mediu
conform PJGD, finanţată din POIM 2014- 2021 cu suma de 90 mii lei pe lista de
investiţii cu obiective finanţate din fonduri europene, sumă asigurată prin realocări de la
celelalte obiective de investiţii.
Amendamentul a fost supus la vot și s-a aprobat cu 25 voturi pentru (19 de voturi
exprimate în sala de ședințe și 6 voturi exprimate on-line), 2 voturi împotrivă –
Drăghiea Nicolae și Bumbaru Lică, domnul consilier Roșca Emanoil nu și-a exprimat
votul iar domnii consilieri Pașolea Emil și Popescu Constantin Valentin nu au fost
conectați pe platforma on-line.
2. Prin adresa nr. 534/2021, Centrul Cultural Nichita Stănescu solicită alocarea
sumei de 70 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal’ pentru plata salariilor nete
aferente lunii iulie 2021. Totodată este necesară virarea sumei de 50 mii lei de la titlul
20 „Bunuri şi servicii’ la titlul 10 „Cheltuieli de personal” . Suma de 70 mii de lei va fi
asigurată din venituri ale judeţului recuperate din anii precedenţi şi încasate în anul
curent.
Amendamentul a fost supus la vot și s-a aprobat cu 27 voturi (20 de voturi
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exprimate în sala de ședințe și 7 voturi exprimate on-line), domnul consilier Bumbaru
Lică nu și-a exprimat votul iar domnii consilieri Pașolea Emil și Popescu Constantin
Valentin nu au fost conectați pe platforma on-line.
3. Prin adresa nr. 17774/2021, Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu
Severin solicită majorarea bugetului din venituri proprii cu suma de 72,35 mii lei,
urmare a suplimentării valorii de contract încheiat cu Direcţia de Sănătate Publică
pentru „Programele de Sănătate” şi „Donaţii şi Sponsorizări”. Astfel, se suplimentează
capitolul 66.10 „Sănătate” cu suma de 72,35 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii”.
Amendamentul a fost supus la vot și s-a aprobat cu 25 de voturi pentru (18 de
voturi exprimate în sala de ședințe și 7 voturi exprimate on-line), domnii consilieri
Alexe Vergil și Mihart Ion nu au participat la vot, domnul consilier Roșca Emanoil nu
și-a exprimat votul iar domnii consilieri Pașolea Emil și Popescu Constantin Valentin nu
au fost conectați pe platforma on-line.
4. Având în vedere că urmează să fie demarată procedura de contractare pentru
proiectul Reabilitare/Modernizare DJ 606A pe tronsonul cuprins între DJ561A (Plopi )
şi DN6 (Balota), judeţul Mehedinţi este necesar a se rectifica bugetul judeţului cu suma
de 200 mii de lei în partea de venituri ( 150 mii lei ) iar în partea de cheltuieli (200 mii
lei ). Diferenţa de 50 mii lei în partea de cheltuieli este asigurată prin diminuarea
obiectivului de investiţii „Organizare concurs soluţii File de istorie” .
Amendamentul a fost supus la vot și s-a aprobat cu 27 voturi pentru (20 de voturi
exprimate în sala de ședințe și 7 voturi exprimate on-line), domnii consilieri Roșca
Emanoil, Pașolea Emil și Popescu Constantin Valentin nu au fost conectați pe platforma
on-line.
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot 25 de voturi pentru (18 de voturi
exprimate în sala de ședințe și 7 voturi exprimate on-line), domnii consilieri Alexe
Vergil și Mihart Ion nu au participat la vot, iar domnii consilieri Roșca Emanoil,
Pașolea Emil și Popescu Constantin Valentin nu au fost conectați pe platforma on-line.
5. Diverse ( nu se dezbat proiecte de hotărâri).
PREŞEDINTE,

SECRETAR GENERAL,

av. Georgescu Aladin Gigi

jr. Mednyanszky Ştefan Ladislau

3

