CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

PROCES VERBAL
încheiat la şedinţa ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea
din data de 26 februarie 2009, ora 1400

Dl.Cîlea - Doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni, stimaţi invitaţi,
bună ziua şi bine aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean
Vâlcea, convocată astăzi 26 februarie 2009, ora 1400. Sunt prezenţi 30
consilieri judeţeni, absentează, motivat, domnul Spiridon Nicu, deci
Consiliul judeţean este legal întrunit. La şedinţă participă, de asemenea:
Domnul Petre Grigore, viitor consilier judeţean; domnul Gheorghe Dobrin
– Primar, comuna Voinesa; domnul Ivan Jinaru - Primar, comuna
Vaideeni; reprezentanţi ai unor instituţii publice; conducători ai unor
societăţi comerciale; conducători ai instituţiilor şi serviciilor publice de
sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea; funcţionari din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului judeţean şi reprezentanţi ai presei
cărora le mulţumim pentru prezenţă. Pe ordinea de zi au fost înscrise
următoarele materiale: 13 proiecte de hotărâri; 1 proces – verbal, cel al
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 29 ianuarie
2009; 1 informare privind activitatea desfăşurată de Preşedintele
Consiliului Judeţean Vâlcea între cele două şedinţe ordinare ale
Consiliului Judeţean Vâlcea şi punctul “Diverse”. Faţă de proiectul ordinii
de zi, care vă este cunoscut, vă propun următoarele modificări:
introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre, respectiv,
„Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al
domnului Petre Grigore, precum şi cooptarea acestuia în Comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism” şi retragerea proiectului de hotărâre
prezentat la punctul 11 privind aprobarea organigramei şi statului de
funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea. După cum ştiţi, acest proiect a mai fost pe ordinea de zi a unei
şedinţe a consiliului judeţean. Precizăm că, de la elaborarea proiectului
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organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea şi până în prezent, s-au constatat
că: nu au fost evidenţiate toate posturile vacante şi organigrama conţine
un număr de funcţii publice de conducere pentru care nu se obţinuse
avizul prealabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. În acest
sens, am dispus să se constituie o comisie care va verifica proiectul
organigramei şi al statului de funcţii, elaborate de direcţie privind: modul
de aplicare a Standardelor minime obligatorii din domeniul asistenţei
sociale, în ideea ca va trebui să mai reducem din posturi, ţinând cont de
faptul ca avem un buget de austeritate, şi dacă repartizarea personalului
pe structuri funcţionale, după această reducere, asigură desfăşurarea
unor servicii eficiente pentru toate categoriile de beneficiari din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.
Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu, supun le vot ordinea de de zi cu
amendamentele prezentate. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu.
Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
judeţean al domnului Petre Grigore
Dl.Cîlea - Întrucât domnul consilier judeţean Sorin Zamfirescu a
fost ales deputat şi a renunţat la mandatul de consilier judeţean, locul
acestuia a devenit vacant. Partidul Democrat - Liberal a comunicat, prin
adresa nr.15 din data de 23 februarie 2009, că următorul supleant pe
listă este domnul Petre Grigore, confirmând în acelaşi timp şi
apartenenţa sa la acest partid. Comisia de validare în urma analizei, a
propus validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Petre
Grigore. Potrivit art.89, ind.2, alin.(5) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
validarea mandatului de consilier judeţean se face cu votul deschis al
majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă, iar, persoana al cărei
mandat este supus validării, nu participă la vot. Cine este pentru? Cineva
împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate proiectul de hotarâre
introdus pe ordinea de zi.
Dl.Cîlea - Îl invit pe domnul consilier judeţean Petre Grigore să
depună jurământul prevăzut de art.32, coroborat cu art.90 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Dl.Petre Grigore - JURĂMÂNT - Eu, PETRE GRIGORE, consilier
judeţean; “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele
locuitorilor judeţului Vâlcea. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
Dl.Cîlea - Vă felicit pentru alegerea dumneavoastră în funcţia de
consilier judeţean şi vă urez mult succes!
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Dl.Petre Grigore – Vă mulţumesc, domnule preşedinte!
Dl.Cîlea - Domnul consilier judeţean Sorin Zamfirescu a făcut parte
din Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, şi, ca urmare,
propunem ca domnul consilier judeţean Petre Grigore, să opteze pentru
această comisie. Supunem la vot deschis completarea comisiei de
specialitate! Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine
cineva? – Nu. Va mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate completarea Comisiei
pentru amenajarea teritoriului şi urbanism cu domnul consilier judeţean
Petre Grigore.
Dl.Cîlea - Înainte de a trece la discutarea materialelor de pe
ordinea de zi, care v-a fost comunicată dumneavoastră, vă fac cunoscut
că, potrivit prevederilor art.46, alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
şi art.77 din Legea privind Statutul aleşilor locali, nr.393/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, consilierul judeţean nu poate lua
parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă, fie personal, fie prin
soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes
patrimonial, respectiv are un interes personal în problema supusă
dezbaterii.
PUNCTUL 1
Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Judeţean Vâlcea din data de 29 ianuarie 2009
Dl.Cîlea - Dacă sunt observaţii privind cele consemnate în
procesul-verbal? – Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră
procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 29 ianuarie 2009 a
Consiliului Judeţean Vâlcea. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu.
Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 1 de pe ordinea
de zi.
PUNCTUL 2
Informare privind activitatea desfăşurată de Preşedintele
Consiliului Judeţean Vâlcea între cele două şedinţe ordinare ale
Consiliului Judeţean Vâlcea
Dl.Cîlea - Dacă sunt observaţii? – Da.
Dl.Păsat – Consider că acestă informare este bine întocmită, dar
am două excepţii de comentat, respectiv punctele legate de SC Oltchim
SA Ramnicu Vâlcea şi de Institutul National de Cercetare -Dezvoltare
pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice, care, din punctul meu de
vedere, nu-şi aveau locul în această informare.
Dl.Cîlea – Eu doar am informat consilierii judeţeni, ca să ştie că neam ocupat şi de aceste probleme şi pot să vă prezint documente în acest
sens. Am fost la AVAS şi la Guvern şi le-am solicitat totuşi să se dea un
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mandat reprezentantului în AGA, pentru cele două probleme, respectiv:
aprobarea preluării şi achiziţionării creditului şi aprobarea achiziţionării
activelor de la Petrochimie Arpechim Piteşti.
Dl.Păsat – Eu am reţinut o declaraţie de-a dumneavoastră, de
acum câteva luni, că nu vă plac declaraţiile sforăitoare.
Dl.Cîlea – Dar aceasta nu este sforăitoare, domnule consilier,
aceasta este concretă! Probabil ca nu faceţi distincţie între concret şi
general. Oricum, eu vă mulţumesc pentru observaţie şi, dacă este
nevoie, le retrag, dar am considerat că este bine să se ştie, pentru că eu
sunt obligat sa informez ce acţiuni desfăşor!
PUNCTUL 3
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul
2009, Municipiului Drăgăşani
Dl.Cîlea - În seara zilei de 3 februarie 2009, în municipiul
Drăgășani a izbucnit un incendiu, fiind afectat un imobil denumit "La
Barăci", proprietate a municipiului Drăgășani, unde locuiau 16 persoane,
cetățeni români de etnie romă. În urma incendiului, imobilul a ars în
totalitate iar locatarii au fost adăpostiți într-o sală din fosta școala "Capu
Dealului". Situația socială a persoanelor care au locuit în acest imobil
este foarte precară, fiind vorba de 6 familii fără venituri, beneficiare de
ajutor social. În cursul zilei de 4 februarie 2009, Primăria Municipiului
Drăgășani, cu sprijinul Consiliului Judeţean Vâlcea, a luat următoarele
măsuri: a asigurat găzduirea unui număr de 5 copii însoțiți de 2
persoane adulte la Centrul Maternal din Râmnicu Vâlcea; a eliberat doua
camere cu 10 locuri la Centrul de Suport și Adăpost pentru Persoane în
Dificultate Drăgășani, pentru asigurarea cazării restului persoanelor; a
asigurat masa pentru aceste persoane la Cantina de Ajutor Social
Drăgășani. Măsurile luate de Primăria Municipiului Drăgășani au caracter
provizoriu, fiind necesar a se amenaja cu maximă urgență spații
permanente de locuit pentru cele 16 persoane rămase fără adăpost.
Având în vedere situația de extremă dificultate în care se află populația
afectată de incendiu, cât și Primăria Municipiului Drăgășani şi solicitarea
acesteia adresată instituției noastre, vă propun utilizarea sumei de
70.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului
Județean Vâlcea, în vederea achiziționării de materiale necesare pentru
începerea lucrărilor de construcție, astfel încât să se realizeze
amenajarea unor spații minime de locuit într-un interval de timp cât mai
scurt. Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dacă sunt observaţii? – Da.
Dl.Oproaica – Având în vedere situaţia existentă şi din discuţiile pe
care le-am avut la Primăria Municipiului Drăgăşani, considerăm că suma
aceasta de 70.000 lei este foarte mică, în raport cu cerinţele.
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Dl.Cîlea – Domnule consilier, este un început şi, pe măsură ce se
aprovizionează o parte din materiale şi dacă ni se prezintă o situaţie cu
diferenţa de materiale şi valoarea aferentă o să vă mai deranjez o dată
în Consiliul Judeţean. Eu ştiu şi vă dau dreptate, cu această sumă nu
poţi să refaci construcţia pentru 16 persoane, dar este bine să aprobăm
aşa în prima fază, după care, dacă va fi nevoie, cu siguranţă vom mai
da ceva. Dacă mai sunt observaţii? – Nu. Dacă nu supun aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este
pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 3 de pe ordinea
de zi.
PUNCTUL 4
Proiect de hotărâre privind plata contribuţiei Consiliului
Judeţean Vâlcea la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pe anul
2009
Dl.Cîlea - Judeţul Vâlcea, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.121 din 15.10.1998 face parte din Regiunea de Dezvoltare
nr.4 Sud - Vest Oltenia. În cadrul Regiunii funcţionează: Consiliul pentru
Dezvoltare Regională, ca organ deliberativ şi Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Vest Oltenia, organism neguvernamental, nonprofit, de
utilitate publică, cu personalitate juridică, care acţionează în domeniul
specific dezvoltării regionale. Achitarea contribuţiei către Agenţia de
dezvoltare regională de către fiecare judeţ component al regiunii, este
obligatorie, potrivit convenţiei de aderare. Din Fondul pentru dezvoltare
regionala se finanţează programele de dezvoltare regională şi cheltuielile
de funcţionare ale agenţiilor pentru dezvoltare regională. Cuantumul
sumei aferente judeţului Vâlcea a fost stabilit prin aplicarea plafonului de
1,275 RON/locuitor asupra numărului de locuitori ai judeţului, respectiv
408.942 locuitori, plafon aprobat prin Hotărârea nr.3 din 12.02.2009 a
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia. Din proiecţia
bugetului de venituri şi cheltuieli al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
nr.4 Sud - Vest Oltenia, a rezultat suma de 521.401,05 lei ca fiind
contribuţia judeţului Vâlcea pentru anul 2009, sumă ce a fost calculată
pe baza datelor comunicate de Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea
prin adresa nr.240 din 26 februarie 2009, potrivit căreia populaţia totală a
judeţului la data de 1 iulie 2008 a fost de 408.942 locuitori. Comisiile de
specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Dacă sunt
observaţii? – Nu. Dacă nu supun aprobării dumneavoastră proiectul de
hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu.
Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 4 de pe ordinea
de zi.
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PUNCTUL 5
Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei, pe anul 2009, a
Consiliului Judeţean Vâlcea la Uniunea Naţională a Consiliilor
Judeţene din România
Dl.Cîlea - Prin proiectul de hotărâre se propunea, iniţial, plata
sumei de 40.894,2 lei. Potrivit Hotărârii Uniunii Naţionale a Consiliilor
Judeţene din România nr.4 din 13 februarie 2009, cuantumul cotizaţiei
pentru anul 2009 a fost mărit la 0,15 Ron/locuitor. Deoarece populaţia
judeţului Vâlcea este de 408.942 locuitori, potrivit adresei Direcţiei
Judeţene de Statistică Vâlcea, suma corectă de plată pentru anul 2009
este de 61.341,3 lei. Comisiile de specialitate au avizat favorabil
proiectul de hotărâre. Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu supun
aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine
este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 5 de pe ordinea
de zi.
PUNCTUL 6
Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de bază
lunare pentru închirierea spaţiilor ce aparţin domeniului public sau
privat al judeţului
Dl. Cîlea - Întrucât la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea se
înregistrează o serie de solicitări atât pentru închirierea unor spaţii
folosite ca: birouri, săli de şedinţe pentru desfăşurarea de: reuniuni;
simpozioane; conferinţe de presă; spectacole etc., consiliul judeţean
hotărăşte închirierea bunurilor proprietate publică, respectiv proprietate
privată a judeţului, în condiţiile legii (art. 91 alin.(4) literele a) şi b) din
Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare). Pentru anul 2009, actualizarea tarifelor de bază lunare pentru
închirierea spaţiilor ce aparţin domeniului public sau privat al judeţului, sa făcut pe baza indicilor preţurilor de consum comunicaţi de Institutul
Naţional de Statistică aferenţi unei perioade de 12 luni. Tarifele propuse
le cunoaşteţi şi, nu cred că mai este cazul să le reamintesc. Potrivit
prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia nr. 213/1998, cu modificările şi completările
ulterioare, sumele încasate din închirierea sau din concesionarea
bunurilor proprietate publică se fac, după caz, venit la bugetul de stat
sau la bugetele locale. Alin.(2) al aceluiaşi articol prevede că, în cazul în
care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de
administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cotă-parte între
20 – 50%, stabilită după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului
judeţean sau a consiliului local prin care s-a aprobat închirierea.
Propunem ca această cotă-parte să fie de 50% din cuantumul chiriei
percepute. Pentru închirierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar,
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tariful de închiriere se calculează anual având în vedere următoarele
elemente: valoarea iniţială, valoarea actualizată, grad uzură, durata
normală de funcţionare rămasă, valoarea de inventar actualizată
rămasă, conform Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a
mijloacelor fixe. Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de
hotărâre. Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu supun aprobării
dumneavostră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este
pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 6 de pe ordinea
de zi.
PUNCTUL 7
Proiect de hotărâre privind actualizarea taxei de multiplicare
pentru o pagina A4, respectiv A3 încasată de Biblioteca Judeţeană
"Antim Ivireanul" Vâlcea
Dl.Cîlea - Propunem ca taxa pentru anul 2009, actualizată pentru
multiplicarea unei pagini A4, să fie de 0,21 lei/copie, iar pentru A3 să fie
de 0,35 lei/copie. Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de
hotărâre. Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu supun aprobării
dumneavostră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este
pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 7 de pe ordinea
de zi.
PUNCTUL 8
Proiect de hotărâre privind actualizarea taxei pentru
eliberarea, la cerere, a unor extrase sau copii de pe actele din
arhiva Consiliului Judeţean Vâlcea, exclusiv adeverinţe privind
vechimea în muncă
Dl.Cîlea - La nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea se înregistrează o
serie de solicitări pentru eliberarea la cerere a unor extrase sau copii de
pe acte din arhiva consiliului judeţean. Datorită faptului că pentru
eliberarea acestor copii se efectuează cheltuieli materiale şi cheltuieli cu
munca vie care afectează bugetul Consiliului Judeţean Vâlcea, se
impune ca aceste cheltuieli să fie recuperate prin stabilirea unei taxe, ce
va fi achitată de fiecare solicitant pe bază de chitanţă. Taxa actualizată
pentru anul 2009 pentru eliberarea la cerere a unor extrase sau copii de
pe actele din arhiva Consiliului Judeţean Vâlcea, exclusiv adeverinţele
privind vechimea în muncă, este calculată pornindu-se de la taxa pentru
anul 2008 de 23,20 lei şi actualizată cu indicii de preţuri de consum,
aferenţi unei perioade de 12 luni. Comisiile de specialitate au avizat
favorabil proiectul de hotărâre. Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu
supun aprobării dumneavostră proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 8 de pe ordinea
de zi.
PUNCTUL 9
Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de
întreţinere, aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de
persoanele vârstnice îngrijite în cămine şi/ sau de susţinătorii legali,
precum şi modalităţile de acoperire a costului mediu lunar de
întreţinere
Dl.Cîlea - Potrivit prevederilor art.24 din Legea nr.17/2000, privind
asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările
ulterioare, persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt
îngrijite în căminele organizate potrivit legii menţionate, precum şi
susţinătorii legali ai acestora, au obligaţia să plătească lunar o contribuţie
de întreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreţinere.
Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul de
dependenţă al persoanei vârstnice îngrijite şi are în vedere următoarele
elemente: cheltuielile de întreţinere, hrană şi gospodărie, obiecte de
inventar, echipament şi cazarmament, materiale sanitare, alte
asemenea, în conformitate cu clasificaţia bugetară specifică autorităţilor
administraţiei publice locale. Potrivit adresei Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în anul 2008, ”Centrul
pentru persoane vârstnice Bistriţa” înregistrează cheltuielile pentru
persoanele vârstnice în sumă de 558.179,52 lei. Din cele prezentate,
rezultă un cost mediu lunar de 712 lei/ persoană (558.179,52: 12 luni:
65,33 număr mediu persoane vârstnice instituţionalizate în “Centrul
pentru persoane vârstnice Bistriţa“ din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea). Comisiile de specialitate
au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Dacă sunt observaţii? – Nu.
Dacă nu supun aprobării dumneavostră proiectul de hotărâre în forma
prezentată. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine
cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 9 de pe ordinea
de zi.
PUNCTUL 10
Proiect de hotărâre privind modificarea
graficului de
circulaţie pe traseul judeţean 101 – Rădăcineşti - Berislăveşti –
Călimăneşti, prevăzut în Programul de transport judeţean de
persoane, prin curse regulate, pe perioada 1 iulie 2008 – 30 iunie
2011, în judeţul Vâlcea
Dl.Cîlea - Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.69 din 18
aprilie 2008 a fost aprobat Programul de transport județean de persoane
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prin curse regulate, pe perioada 01 iulie 2008-30 iunie 2011, în județul
Vâlcea. Ulterior, Primăria Comunei Berislăvești, a solicitat aprobarea
Consiliului Județean Vâlcea pentru modificarea orelor din graficul de
circulație pe traseul județean 101 ”RĂDĂCINEȘTI – BERISLĂVEȘTI –
CĂLIMĂNEȘTI“, în sensul modificării orei de plecare, pentru a 6-a cursă
planificată în program, pe sensul întors, din Călimănești, la ora 19:00, în
loc de 18:45, respectiv a orei de sosire în Rădăcinești la 19:35, în loc de
19:20, pentru zilele de circulație, de luni până vineri. Adresa menționată,
este însoțită de solicitarea Grupului Școlar Economic Administrativ și de
Servicii Călimănești, prin care se motivează că, elevii liceului cu
domiciliul pe raza localităților situate pe acest traseu, terminând cursurile
la ora 18:50, nu au un mijloc de transport care să le satisfacă cerințele
de deplasare şi dă acordul operatorului de transport rutier S.C.BODY
TRANS S.R.L., care efectuează serviciul de transport pe acest traseu.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Dacă
sunt observaţii? – Nu. Dacă nu supun aprobării dumneavostră proiectul
de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cineva împotrivă? –
Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 10 de pe ordinea
de zi.
PUNCTUL 11
Dl.Cîlea - Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 12
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico
– economice, faza „documentaţia de avizare a lucrărilor de
intervenţii ” pentru obiectivul de investiţii „Consolidare DJ 658 Gura
Văii – Muereasca - Mânăstirea Frăsinei Km 9+800”
Dl.Cîlea - Drumul judeţean 658 Gura Văii - Muereasca face
legătura între DN 7 (E81) şi satele Gura Văii şi Muereasca, precum şi cu
Mânăstirea Frăsinei, fiind singura legătură cu aceasta mânăstire,
neexistând altă variantă de circulaţie. Datorită precipitaţiilor abundente
căzute în anul 2007 şi în prima parte a anului 2008, a fost afectat drumul
judeţean DJ 658 Gura Văii – Malu Vârtop – Hotarele – Muereasca –
Găvăneşti – Mânăstirea Frăsinei, pe raza comunei Muereasca, punând
în pericol locuinţa unui cetăţean. Urmare celor prezentate, supunem
aprobării Consiliului Judeţean Vâlcea, indicatorii tehnico – economici din
documentaţia “Consolidare DJ 658 Gura Văii – Muereasca - Mânăstirea
Frăsinei, km 9+800”. Comisiile de specialitate au avizat favorabil
proiectul de hotărâre. Dacă sunt observaţii? – Da.
Dl.Greere – Vă mulţumim pentru faptul că aţi supus aprobării acest
proiect de hotărâre, dar vin cu rugămintea ca atunci când se va aproba
bugetul, el să fie finanţat din buget, nu cum este scris în hotărâre din
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fondul aflat la dispoziţia Guvernului, pentru a se putea finaliza dacă tot
am început. Vă mulţumesc!
Dl.Cîlea – Dumneavoastră aveţi dreptate, domnule consilier, dar cu
alocare de 23,26% sume defalcate din TVA pentru cheltuielile aferente
drumurilor judeţene şi locale nu am curaj să vă propun treaba aceasta.
Am dispus şi vom trimite în zilele următoare şi, eu zic că vom avea
şanse, lista cu toate fenomenele de alunecare de teren care intră la
categoria calamităţi şi, care, în conformitate cu legea bugetului, trebuie
decontate şi plătite efectiv din fondurile de rezervă la dispoziţia
Guvernului. Dacă nu, sigur că sunt nevoit să vin şi să vă cer din bugetul
local, pentru că este chiar o situaţie periculoasă în acea zonă. Dacă mai
sunt observaţii? – Nu. Dacă nu supun aprobării dumneavostră proiectul
de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cineva împotrivă? –
Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 12 de pe ordinea
de zi.
PUNCTUL 13
Proiect de hotărâre privind acordul de trecere, cu titlu gratuit,
a imobilului ”Canton de exploatare al lucrărilor de îmbunătăţiri
funciare şi a terenului aferent” din domeniul public al statului şi
administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale – Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R. A. în
domeniul public al Judeţului Vâlcea şi administrarea Consiliului
Judeţean Vâlcea
Dl.Cîlea - Prin proiectul de hotărâre alăturat, se propune acordul de
trecere cu titlu gratuit a imobilului „Canton de exploatare a lucrărilor de
îmbunătăţiri funciare” şi a terenului aferent din domeniul public al statului
şi administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale –
Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. în domeniul
public al judeţului Vâlcea şi administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea. În
comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea, funcţionează Memorialul
,,Nicolae Bălcescu”, instituţie publică aflată sub autoritatea Consiliului
Judeţean Vâlcea, muzeu care se confruntă cu o acută lipsă de spaţii. De
aceea, s-a identificat imobilul „Canton de exploatare a lucrărilor de
îmbunătăţiri funciare”, aflat în domeniul public al statului şi în
administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale –
Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare RA, care a aprobat
transmiterea imobilului „Canton de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri
funciare” din administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor
Funciare RA, în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru
Memorialul „Nicolae Bălcescu”, în vederea mutării bibliotecii de
specialitate şi a centrului documentar. A sosit si domnul consilier Nicu
Spiridon. Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de
hotărâre. Dacă sunt observaţii? – Da.
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Dl.Greere – Eu am întrebat azi la Comisia locală a Comunei
Nicolae Bălcescu, care este situaţia acestui imobil, inclusiv a terenului
aferent. Doamna secretară, mi-a spus că terenul este solicitat de fostul
proprietar, Zăvoianu Aurelia care a obţinut o hotărâre judecătorească de
punere în posesie pe vechiul amplasament, respectiv pe terenul pe care
este amplasată această clădire. Ulterior, acestă hotărâre judecătorească
a fost atacată şi s-a obţinut o a doua hotărâre judecătorească, din care
reiese că i se poate reconstitui dreptul de proprietate pe un alt
amplasament.
Dl.Cîlea – Ştiam lucrul acesta.
Dl.Greere – În această situaţie, Comisia locală a Comunei Nicolae
Bălcescu, a făcut o contestaţie în anulare pentru una dintre cele două
hotărâri, pentru că nu ştiu pe care s-o aplice.
Dl.Cîlea – Pe ultima, trebuie s-o aplice, mi se pare corect.
Dl.Greere – Nu, pentru că a doua nu o anulează pe prima. Prin
urmare, am fost informat de doamna secretară, că pe data de 3 martie
2009, se va lua o hotărâre care va rămâne definitivă. Eu salut faptul că
se doreşte să se transmită acel mijloc fix Memorialului „Nicolae
Bălcescu” care are nevoie de aşa ceva, dar dacă amânăm hotărârea
pentru şedinţa următoare cred că nu este nicio problemă, pentru că
atunci se va clarifica problema cu imobilul şi terenul. Vă mulţumesc!
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc, domnule consilier! Noi vom decide, dar
eu cred că din punct de vedere juridic lucrurile sunt clare, respectiv prima
hotărâre este defavorabilă, deci pentru restituire, dar a doua care este
făcută de Comisia locală a Comunei Nicolae Bălcescu este favorabilă.
Această hotărâre spune, aşa cum este normal, că este pamântul de sub
construcţie şi, cum era o prevedere înainte „casa robeşte pamântul”,
este imposibil să-i restitui terenul de sub construcţie. Legile fondului
funciar spun foarte clar că trebuie să-i dea pe un alt amplasament sau sa
fie trecută pe anexa 23 pentru despăgubiri şi, eu cred, că nu ne
împiedică să aprobăm, pentru că Ministerul Agriculturii ne-a dat deja
acceptul. Dar, cum consideraţi dumneavoastră, eu consider că nu este
niciun impediment. O să facem o adresă către Comisia Locală a
Comunei Nicolae Bălcescu, că noi am decis acest lucru şi să se lupte să
găsească altă soluţie pentru doamna Zăvoianu. Dacă mai sunt
observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de
hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – 10
voturi pentru amânarea proiectului de hotărâre. Se abţine cineva? – Nu.
Vă mulţumesc!
Dl.Greere – Nu ştiu care este graba, şi cred că mai bine ar fi să
aşteptăm o hotărâre finală.
Dl.Cîlea – Mie mi se pare foarte clară decizia finală, s-a contestat
prima hotărâre. Este păcat să o lăsăm, este o construcţie foarte
frumoasă, numai că nu este finalizată şi mai trebuie băgaţi nişte bani
acolo, dar este păcat să o pierdem.
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Dl.Persu – În opinia mea, noi azi adoptăm o hotărâre prin care
acest Canton de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi terenul
aferent, obţine acordul de trecere cu titlu gratuit, din domeniul public al
statului şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale –
Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, în domeniul public al
judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea. Procesul care
este pe rol, se poate rezolva în instanţă şi Consiliul judeţean trebuie să
cedeze acest teren, speţa noastră asta este, proiectul nostru de hotărâre
asta vizează.
Dl.Cîlea – Până la urmă, după mine, mai există o soluţie, preluăm
noi această problemă, respectiv acest litigiu şi rezolvăm prin despăgubiri.
DL.Mierluş – Domnule preşedinte, aş dori să fac câteva completări.
Am discutat chiar azi cu domnul primar al comunei Nicolae Bălcescu şi
suprafaţa totală este de 1907 mp, iar suprafaţa aferentă clădirii pe care
noi vrem să o preluăm este de 1000 mp, deci în litigiu ar rămâne numai
900 mp care făceau obiectul revendicării, a reconstituirii dreptului de
proprietate.
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc, domnule director! Dacă mai sunt
observaţii? – Da.
Dl.Greere – Avizul Ministerului Agriculturii este din anul 2005, nu
avem nevoie de altul, nu?
Dl.Cîlea – Nu, este valabil, pentru că cei care vin şi preiau
conducerea o ia cu activ şi pasiv.
Dl.Mierluş – Vreau să mai aduc câteva informaţii, domnule
preşedinte. Deci, s-a dat avizul, dar nu ne dăduseră toate caracteristicile
tehnice la imobil, iar acum la sfârşitul anului 2008 ni le-au dat pe toate.
Noi am discutat, dar de aprobat s-a aprobat, pentru că votul majoritar
decide.
În urma votului, se aprobă cu 22 voturi pentru iar 10 voturi au fost
pentru amânare.
PUNCTUL 14
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului
Vâlcea cu Comunele Voineasa şi Vaideeni, în vederea promovării
proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea
turistică Voineasa – judeţul Vâlcea”
Dl.Cîlea - Consiliul Judeţean Vâlcea a iniţiat demersurile necesare
elaborării
documentaţiilor
aferente
proiectului
„Dezvoltarea
infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa – judeţul
Vâlcea”, care va avea ca activitate principală: construirea a două pârtii
de schi, instalaţii de transport pe cablu pentru persoane, instalarea de
echipamente pentru producerea zăpezii artificiale, instalarea
echipamentelor pentru iluminatul nocturn al pârtiilor de schi, şi dotarea
cu echipamente pentru întreţinerea pârtiilor de schi. Pentru promovarea
proiectului menţionat, conform contractului de asociere prevăzut în
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anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, judeţul Vâlcea,
prin Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de solicitant, are următoarele
atribuţii: va repartiza Consiliului Local al Comunei Voineasa resursele
financiare necesare pentru: elaborarea planului urbanistic zonal, a
studiului de fezabilitate şi a documentaţiilor conexe; va repartiza
Consiliului Local al comunei Vaideeni resursele financiare necesare
pentru elaborarea studiilor topografice, care au fost date; va redacta
cererea de finanţare, va întocmi bugetul, rezumatul şi anexele prevăzute
în Ghidul Solicitantului; va pune la dispoziţie terenurile necesare
promovării investiţiei; va asigura asistenţă în elaborarea documentaţiilor
de licitaţie pentru achiziţia publică de servicii pentru elaborarea planului
urbanistic zonal, a studiului de fezabilitate şi a documentaţiilor conexe,
precum şi la recepţia acestora. Comuna Voineasa, prin Consiliul Local
Voineasa, în calitate de partener, are următoarele atribuţii: va pune la
dispoziţie terenurile de pe raza comunei Voineasa necesare promovării
investiţiei; va asigura scoaterea din circuitul agricol şi silvic a terenurilor
şi va realiza toate obligaţiile ce-i revin potrivit Legii nr.46 din 19 martie
2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare; va elabora
documentaţiile de licitaţie pentru achiziţia publică de servicii pentru
elaborarea planului urbanistic zonal, a studiului de fezabilitate şi a
documentaţiilor conexe şi va asigura recepţia acestora; va organiza
licitaţiile publice de servicii pentru elaborarea planului urbanistic zonal, a
studiului de fezabilitate şi a documentaţiilor conexe. Comuna Vaideeni,
prin Consiliul Local Vaideeni, în calitate de partener, va avea
următoarele atribuţii: va pune la dispoziţie terenurile de pe raza comunei
Vaideeni necesare promovării investiţie; va asigura scoaterea din
circuitul agricol şi silvic a terenurilor şi va realiza toate obligaţiile ce-i
revin potrivit Legii nr. 46 din 19 martie 2008 - Codul silvic, cu modificările
şi completările ulterioare; va elabora documentaţiile de licitaţie pentru
achiziţia publică de studii topografice şi va asigura recepţia acestora; va
organiza licitaţiile publice de servicii pentru elaborarea studiilor
topografice. Vă propun ca noi, Consiliul Judeţean Vâlcea, să fim
solicitant (lider) în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de
agrement în staţiunea turistică Voineasa – judeţul Vâlcea”, în urma
analizării grilei de evaluare din Ghidul Solicitantului, motivat de faptul că
solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea operaţională şi financiară
pentru implementarea şi sustenabilitatea proiectului. În momentul
depunerii cererii de finanţare în cadrul Axei prioritare 5 – Dezvoltarea
durabilă şi promovarea turismului a Programului Operaţional Regional,
va fi supus spre aprobare un nou proiect de hotărâre, privind: adoptarea
proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică
Voineasa – judeţul Vâlcea”, indicatorilor tehnico-economici – faza Studiu
de fezabilitate, cheltuielilor eligibile şi neeligibile ocazionate de
implementarea proiectului, resurselor financiare necesare asigurării
sustenabilităţii acestuia pe o perioadă de minim 5 ani. Comisiile de
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specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Dacă sunt
observaţii? – Da.
Dl.Greere – Eu am o observaţie, domnule preşedinte şi, îmi pare
rău că intervin a treia oară.
Dl.Cîlea - Nu are nimic, sunteţi în domeniu.
Dl.Greere – Dar, îmi pare rău ca domnii primari să plece
neinterpelaţi de aici. Am înţeles din prezentarea dumneavoastră şi din
studierea documentaţiei pe care am primit-o, că acest proiect face parte
dintr-un Master – Plan în vederea dezvoltării turismului în judeţ, lucru pe
care îl salut şi cu care sunt de acord în totalitate. Am înţeles, de
asemenea, că domnii primari nu pot susţine de unii singuri finalizarea
acestui proiect. Şi, pentru a nu o lăsa deoparte pe doamna directoare
Alexandrescu, aş dori să intervină şi dumneaei să ne spună cât la sută
este sigur că acest proiect va fi fezabil şi va fi aprobat în cadrul acestui
Program Operaţional Regional. Mai departe, pentru domnii primari,
respectiv pentru domnul primar de la Voineasa, aş vrea să pun trei
întrebări: care este locaţia acestui teren şi ce suprafaţă este; care sunt
proprietarii acestui teren, este statul, sunt obştile; dacă este fond
forestier, în condiţiile Legii nr.46 din 19 martie 2008 - Codul silvic, cu
modificările şi completările ulterioare, orice ai scoate din fondul forestier
se face cu recuperare şi dacă s-a gândit la această problemă? Aceleaşi
întrebări le am şi pentru domnul primar de la Vaideeni.
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc, domnule consilier, dar am rugămintea la
cei care răspund, să nu prezinte acum proiectul, pentru că acest lucru
trebuia să se întâmple în comisiile de specialitate şi acolo primeaţi toate
detaliile necesare.
Dna Alexandrescu – Deci, după cum ştiţi foarte bine, până acum
toate contractele de asociere pe care le făceam punctual pentru
promovarea sau aprobarea unui proiect, se făceau la nivelul studiului de
fezabilitate elaborat şi aprobaţi indicatorii tehnico-economici, partea de
cofinanţare, cheltuieli eligibile, neeligibile şi sustenabilitatea proiectului.
Însă, având în vedere particularitatea acestui proiect, pentru că este unul
extraordinar de greu din punct de vedere al aranjamentelor instituţionale,
pentru că niciuna dintre cele două localităţi nu pot fi eligibile nici
independent, nici împreună din punct de vedere al grilelor de evaluare,
singurul care putea să facă acest lucru era Consiliul judeţean. Noi am
încercat să depună întâi comuna Voineasa pentru că aveau o
cofinanţare de 30%, dar nu putea cu veniturile proprii să dovedească că
poate susţine financiar; asociind cele două comune se depăşeau cei
5.000 de locuitori pentru care cofinanţarea ar fi fost de 30% şi, să ştiţi că
am luat în calcul toate variantele. Singura soluţie, deşi cofinanţarea va fi
de 50%, este să se asocieze şi Consiliul judeţean, care din punct de
vedere operaţional, financiar, al sustenabilităţii şi al experienţei similare,
poate proba şi dovedi capacitatea de a realiza acest proiect. M-aţi
întrebat dacă este posibil să se implementeze! Dacă rezolvăm toate
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problemele instituţionale care sunt foarte multe, şi majoritatea sunt
generate de acel Cod silvic şi noi avem nişte variante de analiză, dar nu
vrem să ne grăbim, pentru ca nu vrem să greşim doar din dorinţa sau
elanul acesta nefundamentat, proiectul are şanse de aprobare cum au
avut şi celelalte până acum, nu ne facem niciun fel de probleme. Oricum,
mai întâi, se face un studiu şi prin certificatul de urbanism se va impune
un plan urbanistic zonal pentru acest obiectiv, pentru că Legea
nr.350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, interzice realizarea
unui plan urbanistic zonal numai pentru o singură investiţie, motiv pentru
care noi analizăm o zonă întreagă. Studiul de fezabilitate ne va spune
care este amplasamentul, pentru că obligaţia acestui studiu este să facă
două scenarii.
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc, doamna director! Îi dau cuvântul,
domnului primar al comunei Voineasa!
Dl.Dobrin, Primarul Comunei Voineasa – Este vorba de zona
Mioarele, localizată faţă de coada lacului la 5 km înspre Vidra. Suprafaţa
este de 20 de ha, este donată de locuitori din comuna Vaideeni,
respectiv domnul Jinaru, doamna Deaconeasa şi doamna Dumitrescu.
Cunoaştem Codul Silvic, ştim că trebuie să scoatem din fondul forestier
în procent de 1 la 1, am studiat acest lucru şi deja am demarat acţiunea
de a găsi suprafeţele respective pentru a fi cumpărate şi redate
circuitului silvic. Mai avem doar documentaţia tehnică, studiul de
fezabilitate şi restul de documentaţii care mai trebuie întocmite, după
aprobarea acestei hotărâri. Oricum, eu vă mulţumesc anticipat pentru
votul dumneavoastră!
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc, domnule primar!
Dl.Greere – Vă mulţumim pentru precizări, dar m-au uimit cine sunt
donatorii!
Dl.Persu – De ce v-au uimit?
Dl.Cîlea – Acum, important este să doneze, domnule consilier!
Dacă mai sunt şi alţii le adăugăm acolo, mărim suprafaţa. Dacă mai sunt
observaţii? – Da.
Dl.Jinaru, Primarul Comunei Vaideeni – O precizare vreau să fac,
ca să nu mai existe anumite dubii. Comuna Vaideeeni este proprietarul
golului alpin, nu al pădurii. Deci, noi nu suntem implicaţi în recuperarea
terenurilor silvice şi, fac această precizare, ca să nu mai existe discuţii.
Faptul că pădurile celelalte aparţin unor cetăţeni din comuna Vaideeni şi
care le-au donat, nu ştiu dacă are vreo importanţă şi, orice referire la
asociere de nume este pur întâmplătoare.
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc, domnule primar că aţi fost prezent şi aţi
dat o mână de ajutor într-o perioadă foarte grea. Vreau să vă spun că
pentru a urgenta acest proiect, l-am rugat pe domnul primar, când era
zapadă să facă ridicarea topo, lucru pentru care îi mulţumesc foarte mult.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Dacă
mai sunt observaţii? – Nu. Dacă nu supun aprobării dumneavoastră
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proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cineva
împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 14 de pe ordinea
de zi.
PUNCTUL 15
Proiect de hotărâre privind desemnarea a câte doi
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea în consiliile
consultative ale spitalelor publice de interes judeţean
Dl.Cîlea - Potrivit prevederilor art.1 din Hotărârea Guvernului
nr.867 din 16 august 2002, privind trecerea unor imobile din domeniul
privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în
domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene
respective, cu modificările şi completările ulterioare, s-a aprobat trecerea
imobilelor, compuse din construcţii şi terenuri aferente, în care îşi
desfăşoară activitatea unităţile sanitare prevăzute în anexa la hotărâre,
din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi
Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor
judeţene respective. În anexa la Hotărârea de Guvern figurează
următoarele unităţi sanitare, care potrivit prevederilor art.3 sunt de
interes public judeţean: Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Spitalul de
Obstetrică - Ginecologie Râmnicu Vâlcea, Spitalul de Pneumoftiziologie
"C. Anastasatu" Mihăeşti şi Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti. În cadrul
spitalului public funcţionează un consiliu consultativ, care are rolul de a
dezbate principalele probleme de strategie, organizare şi funcţionare a
spitalului şi a face recomandări managerilor spitalului, în urma
dezbaterilor. Dintre membrii consiliului consultativ fac parte şi 2
reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean, dintre care unul specialist în
finanţe publice locale, pentru spitalele aflate în administrarea consiliilor
judeţene. Urmare a prevederilor legale menţionate, propunem numirea a
câte doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea în consiliile
consultative ale următoarelor spitale publice de interes judeţean.
Hotărârea se adoptă prin vot secret! Vă rog să faceţi propuneri!
Dl.Popescu Victor – Având în vedere că sunt trei grupuri politice
aici, aş vrea să vă spun că, Partidul Naţional Liberal, îşi propune să
desemneze în aceste consilii consultative persoane care au o legătură
strânsă cu acest domeniu medical, şi mă refer la domnul Folea şi domnul
Fârtat aici, iar în materialul expus de dumneavoastră se specifica faptul
că cel puţin unul dintre cei doi consilieri judeţeni care vor face parte din
aceste consilii consultative, trebuie să aibă o specializare economică.
Tocmai de aceea, vreau să vin cu propunerile din partea Partidului
Naţional Liberal, în următoarea ordine: Spitalul Judeţean de Urgenţă
Vâlcea – domnul MONCEANU CONSTANTIN; Spitalul de ObstreticăGinecologie Râmnicu Vâlcea - doamna POPA EUGENIA; Spitalul de
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Pneumoftiziologie C. Anastasatu – Mihăeşti – domnul FÂRTAT ILIE şi
Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti - domnul FOLEA GHEORGHE.
Dl.Cîlea – Rog să se facă propuneri din partea PD-L!
Dl.Bulacu - Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea – domnul FIERA
IOAN DAN; Spitalul de Obstretică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea –
domnul PETRESCU REMUS; Spitalul de Pneumoftiziologie C.
Anastasatu – Mihăeşti – domnul GRIGORE PETRE şi Spitalul de
Psihiatrie Drăgoeşti - domnul OBOGEANU IULIAN.
Dl.Cîlea – O să fac eu propunerile din partea PSD! Spitalul
Judeţean de Urgenţă Vâlcea – domnul PÎRVU CONSTANTIN; Spitalul
de Obstretică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea – domnul PERSU
DUMITRU; Spitalul de Pneumoftiziologie C. Anastasatu – Mihăeşti –
domnul RĂDULESCU CONSTANTIN şi Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti domnul PRALĂ ŞTEFAN. Supun aprobării dumneavostră trecerea pe
buletinele de vot a persoanelor propuse de dumneavoastră. Cine este
pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
Vă rog să pregătiţi buletinele de vot!
PUNCTUL 16
DIVERSE
Dl.Cîlea - La acest punct al ordinii de zi, doamna directoare de la
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, va prezenta Proiectul
„Biblioteci rurale, globale”.
Dna Constantinescu – Este vorba de o oportunitate pentru
bibliotecile rurale, de a intra în ceea ce se numeşte Programul şi
Proiectul Naţional Global Libraries susţinut de Fundaţia Bill Gates. S-a
consumat prima fază de segment cu câteva biblioteci din zone
defavorizate. Acum, în luna aprilie vor fi recrutate o serie de biblioteci din
judeţele care solicită intrarea în acest proiect. Dacă vom găsi 25 de
biblioteci care corespund standardelor cerute de fundaţie, vor fi recrutate
20, care vor primi calculatoare gratuit şi bibliotecarii vor intra într-un
proces de perfecţionare, respectiv mânuirea calculatorului în programe
de bibliotecă. Eu cred, că dumneavoastră, înţelegeţi că în aceste condiţii
de criză financiară, este o oportunitate pentru domnii primari care se
implică să realizeze un proiect din partea dumnealor. Ar fi obligaţia să
asigure o încăpere civilizată pentru bibliotecă, corespunzătoare ca
spaţiu, pentru a putea să primească calculatoarele respective. Conform
exprimării celor care reprezintă fundaţia, se vor da calculatoare în număr
nelimitat, cu condiţia să se facă dovada că ele sunt folosite pentru
comunitate, şi nu le foloseşte domnul primar, care va trebui să încheie
un contract cu fundaţia, cu aceste obligaţii. Inutil să vă mai spun că o
instituţie publică nu este făcută să aducă profit, ci ca să-şi indeplinească
menirea pentru care a fost creată, respectiv educaţională, că nu putem fi
o naţie fără cultură şi instrucţie. V-aş fi recunoscătoare, stimaţi domni
consilieri, dacă aţi face ceea ce ţine de dumneavoastră, un loc în agendă
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cât de neînsemnat ar fi, prin care să ne recomandaţi primari destoinici
care credeţi dumneavoastră că pot să intre în acest proiect, fără să-l
compromită. Vreau să fac o mică paranteză şi să vă spun că la Jilava
proiectul a fost compromis datorită atitudinii domnului primar, şi au fost
retraşi banii pentru calculatoarele respective, în timp ce la Sulina
proiectul a reuşit foarte bine şi, la ora actuală, această localitate poate,
prin bibliotecara de acolo, să dea consultaţii altor biblioteci. Profit acum
să vă spun că Biblioteca Judeţeană este într-o condiţie extrem de
favorabilă ca judeţul nostru să intre în acest proiect, pentru că nu toate
judeţele vor intra, întrucât prin gândirea noastră şi prin munca domnului
Smedescu Valentin, colegul meu de la Compartimentul Marketing –
Dezvoltare, am făcut un proiect cu un site al tuturor bibliotecilor din judeţ
şi, datorită acestui lucru, dânsul a fost recrutat ca trainer al Fundaţiei Bill
Gates şi judeţul are şanse să intre în acest proiect, cu condiţia să găsim
acele 20 de biblioteci care să îndeplinească condiţiile cerute. Din păcate,
noi nu avem autoritatea de a interveni mai energic în acest lucru în
colaborarea cu domnii primari, pentru că unii sunt cooperanţi şi le
mulţumesc, dar alţii sunt indiferenţi. Vă mulţumesc pentru disponibilitatea
dumneavostră domnilor consilieri, si domnule preşedinte! Acum vă rog
să urmărim o scurtă prezentare video a acestui program.
Domnul Smedescu Valentin, Compartimentul Marketing –
Dezvoltare, face oscurtă prezentare video a proiectului „Biblioteci rurale,
globale”.
Dl.Cîlea – Îi mulţumim, domnului Smedescu Valentin, pentru
prezentare!
Dl.Fârtat – Îi mulţumim şi noi doamnei directoare pentru prezentare
şi, mi-aş permite să fac deja trei recomandări pentru trei primării, cu trei
biblioteci care într-adevăr îşi duc sarcina culturală bine, respectiv
Oteşani, Vaideeni şi Grădiştea. Le recomand cu căldură, cunosc şi
bibliotecarii, cunosc şi posibilităţile şi cred că pot să acceseze fără
probleme acest proiect. Vă mulţumesc!
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc, domnule consilier! Vreau să mulţumesc
încă o dată doamnei directoare şi domnului Smedescu, pentru acest
proiect foarte important şi, am rugămintea la toţi colegii să-l susţinem,
pentru că este foaret util.
Dl.Smedescu – Vă mulţumim şi noi! Doar o secundă vreau să vă
mai reţin şi, vreau să vă spun, că toate informaţiile legate de acest
proiect sunt pe portalul Bibliotecii Judeţene. Vă mulţumesc încă odată!
Dl.Fârtat – Tot la Diverse aveam ceva de spus şi anume unde se
depun amendamentele pentru bugetul judeţului.
Dl.Cîlea – Deocamdată nu a venit bugetul. Aveţi de gând să
depuneţi?
Dl.Persu – Era bine să vă preocupaţi să depuneţi bugetul în
termen, anul trecut!
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Dl.Cîlea – Îl rog pe domnul preşedinte Pîrvu Constantin, să ne
prezinte rezultatele votului secret. Dl.Pîrvu – „Consiliul Judeţean Vâlcea,
Comisia de Validare, Proces Verbal, încheiat azi, 26 februarie 2009.
Comisia de validare, în următoarea componenţă: Pîrvu Constantin,
Moise Iuliana şi Monceanu Constantin, întrunită în şedinţă pentru
constatarea rezultatului votului secret exprimat, privind desemnarea a
câte doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea în consiliile
consultative ale spitalelor publice de interes judeţean;
I.
Pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, au fost propuşi
următorii candidaţi: MONCEANU CONSTANTIN, FIERA DAN
IOAN şi PÎRVU CONSTANTIN. S-au numărat 33 buletine de vot,
din care: Voturi valabil exprimate - 33; Voturi nule – 0. Rezultatul
votului secret este următorul: Monceanu Constantin: voturi pentru –
10, voturi împotrivă - 23; Fiera Dan Ioan: voturi pentru – 24, voturi
împotrivă - 9; Pîrvu Constantin: voturi pentru – 30, voturi împotrivă
– 3. În consecinţă, au fost desemnaţi următorii reprezentanţi ai
Consiliului Judeţean Vâlcea: Pîrvu Constantin şi Fiera Dan Ioan.
II.
Pentru Spitalul de Obstretică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea, au
fost propuşi următorii candidaţi: POPA EUGENIA, PETRESCU
REMUS şi PERSU DUMITRU. S-au numărat 33 buletine de vot,
din care: Voturi valabil exprimate - 33; Voturi nule – 0. Rezultatul
votului secret este următorul: Popa Eugenia: voturi pentru – 10,
voturi împotrivă - 23; Petrescu Remus: voturi pentru – 31, voturi
împotrivă - 2; Persu Dumitru: voturi pentru – 25, voturi împotrivă –
8. În consecinţă, au fost desemnaţi următorii reprezentanţi ai
Consiliului Judeţean Vâlcea: Persu Dumitru şi Petrescu Remus.
III. Pentru Spitalul de Pneumoftiziologie C. Anastasatu - Mihăeşti,
au fost propuşi următorii candidaţi: FÂRTAT ILIE, GRIGORE
PETRE şi RĂDULESCU CONSTANTIN. S-au numărat 33 buletine
de vot, din care: Voturi valabil exprimate - 33; Voturi nule – 0.
Rezultatul votului secret este următorul: Fârtat Ilie: voturi pentru –
10, voturi împotrivă - 23; Grigore Petre: voturi pentru – 27, voturi
împotrivă - 6; Rădulescu Constantin: voturi pentru – 29, voturi
împotrivă – 4. În consecinţă, au fost desemnaţi următorii
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea: Rădulescu
Constantin şi Grigore Petre.
IV. Pentru Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti, au fost propuşi următorii
candidaţi: FOLEA GHEORGHE, OBOGEANU IULIAN şi PRALĂ
ŞTEFAN. S-au numărat 33 buletine de vot, din care: Voturi valabil
exprimate - 33; Voturi nule – 0. Rezultatul votului secret este
următorul: Folea Gheorghe: voturi pentru – 12, voturi împotrivă 21; Obogeanu Iulian: voturi pentru – 30, voturi împotrivă - 3; Prală
Ştefan: voturi pentru – 25, voturi împotrivă – 8. În consecinţă, au
fost desemnaţi următorii reprezentanţi ai Consiliului Judeţean
Vâlcea: Obogeanu Iulian şi Prală Ştefan.
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Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur
exemplar. PREŞEDINTE - Pîrvu Constantin, SECRETAR - Moise
Iuliana, MEMBRU - Monceanu Constantin”.
Dl.Cîlea – Doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni, stimaţi invitaţi,
vă mulţumesc pentru participare!
Se declară închise lucrările şedinţei.
Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur
exemplar.

PREŞEDINTE,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Ion Cîlea

Constantin Dirinea

DCA/DCA/1 ex.
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