CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

PROCES VERBAL
încheiat la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea
din data de 8 mai 2009, ora 900

Dl.Cîlea - Doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni, stimaţi invitaţi, bună
ziua şi bine aţi venit la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea,
convocată astăzi 8 mai 2009, ora 9,00. Vă cer scuze, am înţeles că au fost nişte
consilieri care s-au supărat că am convocat această şedinţă extraordinară,
vreau să vă spun că era o necessitate. Sunt prezenţi 31 consilieri judeţeni,
absentează motivat doamna Iuliana Moise, deci Consiliul judeţean este legal
întrunit. La şedinţă participă, de asemenea: Domnul Ilie Amuzan – Primarul
Oraşului Călimăneşti; Domnul Gheorghe Gogârnoiu – Director executiv, Direcţia
Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, reprezentat de domnul director Florea
Profeanu; 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: 3 proiecte
de hotărâri. Ordinea de zi o ştiţi, nu avem nicio modificare la ea şi, în acest
condiţii, o supun la vot. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine
cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate ordinea de zi.
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,
1

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
Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 mii lei Oraşului
Călimăneşti, din cota de 22% din impozitul pe venit încasat la bugetul de
stat la nivelul judeţului Vâlcea, aflată în contul deschis pe seama Direcţiei
Generale a Finanţelor Publice Vâlcea pentru echilibrarea bugetelor locale,
în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte
de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2009
Dl.Cîlea - Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.169/2005, s-a
aprobat asocierea Consiliului Judeţean Vâlcea cu Consiliul Local al Oraşului
Călimăneşti în vederea implementării proiectului "Centrul de Convenţii şi
Expoziţii Nord - Oltenia Călimăneşti", în cadrul Programului Phare 2004 - 2006,
Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale, iar prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.178/2007, s-a aprobat cofinanţarea
proiectului de către Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în sumă de
2.677.698 EURO, respectiv 112,5 miliarde lei. Până la această dată, prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a fost alocată suma de 2.712.680 lei,
respectiv 743.661,22 EURO şi au mai rămas de repartizat 85,4 miliarde lei. Prin
adresa nr.5727 din 27 aprilie 2009, Primăria Oraşului Călimăneşti solicită
alocarea sumei de 251,6 mii lei în vederea decontării contravalorii lucrărilor
executate până la această dată la obiectivul de investiţii de interes judeţean
"Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia Călimăneşti" şi care reprezintă
contribuţia Consiliului Local Călimăneşti la realizarea acestui obiectiv în cadrul
cofinanţării aprobate. Având în vedere că obiectivul de investiţii are termenul de
punere în funcţiune luna august 2009, iar volumul lucrărilor ce vor fi executate
este foarte mare, decontarea acestora urmând a se efectua imediat după
emiterea de către minister a certificatelor de plată, vă propun alocarea sumei de
3.000,0 mii lei Oraşului Călimăneşti, urmând ca ulterior aceasta să fie justificată
cu documente de plată. Pentru a elimina o serie întreagă de discuţii care au
apărut cu privire la nivelul de 3.000 mii lei şi care pe mine m-au uluit cum că s-ar
folosi această sumă pentru campania electorală, vreau să vin cu anumite
justificări ca să nu mai existe dubii cu privire la acestă sumă. Vă arăt aici, că
există un certificat de plată, primul pentru care s-a făcut solicitarea 2.500
miliarde lei, dar există următorul certificat de plată, deci pe lucrări executate,
care mi s-a şi adus, constructorul este la mine în birou, 375.343, 41 euro,
respectiv 15,7 miliarde lei, iar cu 2,5 miliarde lei certificatul pentru care am
convocat şedinţa de azi, rezultă 18,2 miliarde lei. După estimările făcute, trebuie
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să suportăm toate lucrările neeligibile care reprezintă utilităţile ce trebuie
realizate şi aduse până la obiectiv, respectiv:
o alimentarea cu apă care presupune o subtraversare a râului Olt şi care costă
în jur de 5 miliarde lei;
o alimentare cu energie electrică, pentru că la ora actuală nu este realizată
decât în soluţie provizorie, pe organizare de şantier pe un post trafo, deci pe
un traseu foarte scurt, care trebuie schimbat dat fiind faptul că puterea
instalată este cu mult mai mare;
o aducţiunea de gaze în acea zonă;
o telefonie şi restul de utilităţi.
Acestea, vă rog să mă credeţi că, după o evaluare foarte exigentă, costă în jur
de 20 miliarde lei. Deci 20 miliarde lei cu 18,2 miliarde lei, ar rezulta în jur de 38
miliarde le. Eu am propus această sumă de 30 miliarde lei şi eu sunt vinovat,
dacă consideraţi. De ce? Vreţi să vă deranjez de fiecare dată, când va fi nevoie
de bani acolo, când este vorba de un obiectiv de interes internaţional sau cel
puţin naţional? Domnilor colegi, este exclusă posibilitatea folosirii unui leu sau
euro din această sumă, pe care o repartizăm azi, în alte scopuri decât pentru
lucrările care sunt stabilite şi, care se vor regăsi în viitoarele proiecte, pentru că,
trebuie să recunoaştem, nu avem proiecte pentru toate lucrările de utilităţi care
trebuie executate acolo. Oricum, am făcut un comandament acolo, am stabilit
nişte măsuri, dar fiecărui proiectant şi executant le trebuie bani. De ce ne
trebuie aceşti 20 miliarde lei acum? Pentru că, ştiţi foarte bine, este lege, nu pot
declanşa procedurile de licitaţie decât dacă am sumele de bani aferente. Şi,
atunci, dacă necesarul fundamentat este de 38 miliarde lei, ne punem problema
repartizării acestor 30 miliarde lei! Propunerea se justifică prin faptul că, în cazul
în care lucrările executate nu vor fi decontate la termenul prevăzut în
certificatele de plată, constructorul obiectivului va proceda la sistarea lucrărilor,
fapt confirmat de către acesta prin atenţionarea beneficiarului privind retragerea
utilajelor şi a forţei de muncă de pe şantier, precum şi calcularea de penalităţi
de întârziere. Vreau să vă spun că toate comisiile de specialitate au avizat
favorabil acest proiect de hotărâre, cu excepţia Comisiei pentru Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism, care a dat aviz favorabil, dar a solicitat nişte lămuriri
care au fost clarificate împreună cu conducerea Consiliului judeţean. Deci,
Comisia pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a avizat favorabil, cu
menţiunea că va trebui să avem o procedură la nivelul Consiliului judeţean
pentru repartizarea sumelor reprezentând cofinanţarea proiectelor de
infrastructură din programele de dezvoltare locală. Am conturat acestă
procedură, chiar înainte de a propune dânşii acest lucru, suntem preocupaţi de
modul cum trebuie să repartizăm aceste sume pentru cofinanţare şi a început
deja derularea. Unde avem noi foarte multe greutăţi? Am făcut cunoscut fiecărui
consiliu local, fiecărei primării, prevederile art.33 alin.(5) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, care spune „pentru repartizarea sumelor
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prevăzute la art.33 lit.”b”, consiliul judeţean are obligaţia să solicite, în scris
tuturor unitãţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţului, prezentarea de
cereri pentru cofinanţarea programelor de dezvoltare localã care necesită
cofinanţare localã”. Vreau să vă spun că am solicitat, în scris, acest lucru, am
dat şi telefoane, dar nu au transmis toţi. Am considerat şi am luat măsura ca azi,
să revenim cu această adresă, care, în baza legii, este obligaţie pentru noi, să
insistăm să ne aducă toţi şi, apoi avem o procedură pe care o vom aduce la
cunoştinţă în Consiliul judeţean. Dacă sunt, observaţii? – Da.
Dl.Popescu Victor – Domnule preşedinte, dacă de obicei vin să vă aduc
anumite remarci critice, vreau ca azi să vă felicit pentru alocarea sumei de bani
pentru acest obiectiv. De ce? Ştim cu toţii că aceasta a fost proiectul de suflet al
domnului Dumitru Buşe, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea şi,
credem noi că este o investiţie deosebit de fezabilă. Ca şi locuitor al zonei de
nord a judeţului, vreau să vă spun că sunt convins că, realizarea acestui edificiu
la Seaca, va crea de la sine foarte multe locuri de muncă, iar în această zonă
ştim cu toţi că locurile de muncă lipsesec cu desăvârşire. Vreau să fim
bineînteleşi aici, nu noi grupul de consilieri ai Partidului Naţional Liberal am fost
cei care ne-am opus alocării acestor bani, ci probabil, au fost divergenţe în
coaliţia PSD – PD-L, pentru că din punctul nostru de vedere acestă investiţie
este una fezabilă.
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc foarte mult pentru apreciere, domnule consilier!
Dacă mai sunt observaţii? – Da.
Dl.Fiera – Hotărârea de azi, din punctul meu de vedere, cred ar trebui
completată. Discutăm numai de bani, dar cred că ar fi necesar să stabilim o
eşalonare a lucrărilor, cu nişte termene intermediare, pentru că nu aş vrea ca
această investiţie să o ducem până în luna august, când este termenul stabilit
pentru finalizare şi, să constatăm atunci că nu ne-am încadrat în termen.
Dl.Cîlea – Un grafic de execuţie, pe care îl şi avem, dna director
Alexandrescu, vă rog! În baza comandamentului pe care l-am făcut, am stabilit
termene concrete pentru finalizare.
Dna Alexandrescu – Graficul de plăţi este anexă la contractul de finanţare
şi este corelat cu graficul de execuţie.
Dl.Fiera – Asta este foarte bine! Sper, pentru că efortul financiar al
Consiliului Judeţean Vâlcea este foarte important, că Primăria Oraşului
Călimăneşti va găsi resursele să-şi achite obligaţiile proprii, deoarece într-un an
cu probleme financiare de genul cu care ne confruntăm, va fi greu să preluăm
sarcinile tuturor primăriilor din judeţ. Vă mulţumesc!
Dl.Cîlea – O să ţinem cont de acestă problemă şi, aveţi încredere în noi că
suntem foarte riguroşi în utilizare banilor. Aş vrea să vă mai dau un exemplu, pe
care pot să-l confirme domnii directori executivi Predescu şi Mierluş. Deci, am
făcut o licitaţie pentru realizarea unei strategii privind stabilirea unor priorităţi în
reabilitarea şi repararea drumurilor. Ne-am permis, deşi poate este dincolo de
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lege, să-i chem pe cei care au câştigat licitaţia şi, să le spun, că dacă nu reduc
cu 1 miliard de lei valoarea, nu semnez contractul. Sub cuvânt de onoare, leam lăsat termen până vineri să discute şi, dacă nu sunt de acord, nu semnez
contractul. Asta ca să vedeţi că folosim cu multă rigurozitate banul public.
Dl.Greere – Eu, aş dori, să salut acest program de investiţie pentru judeţul
Vâlcea, care este, aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, de importanţă regională
şi internaţională. De asemenea, pot să îl felicit pentru insistenţă pe domnul
primar Ilie Amuzan, pentru că a reuşit să obţină finanţarea aceasta în perioada
guvernării liberale şi, acest lucru, trebuie subliniat. Aş vrea în continuare să fac
un comentariu sau o informare vis-a-vis de amplasamentul acestei investiţii.
Dl.Cîlea – O secundă, vă rog, dar mai are rost să discutăm amplasamentul
acum?
Dl.Greere – Vreau să vă spun o problemă care pleacă de la următorul
aspect: în anii 1950, tot versantul acela a fost defrişat şi au fost foarte multe
alunecări de teren. Intervenţia mea este ca, pe parcurs, dacă mai găsim bani,
toată partea acestui versant să fie foarte bine consolidată ca să nu avem
surprize în viitor.
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc, comnule consilier! Vreau să vă informez că
actualul proiect a fost completat cu o serie de lucrări, printre care aş menţiona
numai 2 care sunt foarte importante şi care reduc substanţial cauza alunecăriilor
de teren. În primul rând, s-a executat un drenaj în zona bazinului de recepţie iar
în spatele amplasamentului un zid de sprijin, care, eu sunt convins, că va
rezolva problema stabilităţii terenului. Dar, îl vom avea în permanenţă în vedere
şi, propunerea dumneavostră este foarte bună, să fie prins într-un perimetru de
ameliorare tot bazinul acela, care este generator de alunecări de teren datorită,
atât nivelului pânzei de apă la suprafaţă, cât şi a unor izvoare existente în zonă.
Dl.Simion - Domnule preşedinte, fiind un proiect atât de important şi care
implică o cofinanţare foarte mare din partea Consiliului judeţean, dar în acelaşi
timp un obiectiv de interes naţional şi internaţional, nu putem cere cofinanţare
sau un ajutor din partea ministerului de resort.
Dl.Cîlea – Acest lucru l-am şi făcut, cred că adresa este deja întocmită, să
cerem bani şi la nivel central. Trebuie neapărat să fim ajutaţi, pentru că altfel
suma este foarte mare şi consumă din fondurile de finanţare destinate celorlalte
localităţi.
Dl.Simion – Şi putem rata alte proiecte unde nu vom putea asigura
cofinanţarea necesară.
Dl.Cîlea – Vă promit, că până cel târziu marţi acest material pleacă la
Bucureşti. Proiectul de hotărâre a fost analizat în comisiile de specialitate care lau avizat favorabil. Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre prezentat. 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.
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PUNCTUL 2
Proiect de hotărâre privind utilizarea din fondul de rulment a sumei
de 328.472 lei pentru realizarea obiectivului de investiţii "Modernizare DJ
651 B Bălceşti – Goruneşti - limită judeţ Olt, km 0 + 000 - 12 + 500 localitatea Bălceşti"
Dl.Cîlea - Prin Convenţia nr.3186 din 11 martie 2008, respectiv nr.10268
din 20 martie 2008, încheiată cu SC CET GOVORA SA s-a aprobat utilizarea
sumei de 350.000 lei pentru executarea unor lucrări de întreţinere pe „DJ 605 A,
limită judeţ Gorj - Grădiştea - Sineşti - Berbeşti - Milostea", din care în anul 2008
a fost utilizată suma de 21.528 lei pentru executarea unor lucrări de întreţinere,
iar diferenţa neutilizată în sumă de 328.472 lei a fost virată la sfârşitul anului în
fondul de rulment. Deoarece lucrările care trebuie executate pe acest drum sunt
de o valoare cu mult mai mare decât cea aprobată prin convenţie, iar Consiliul
Judeţean Vâlcea nu dispune de sume care să fie alocate în completarea
acesteia pentru realizarea tuturor lucrărilor, propun ca suma de 328.472 lei să
fie utilizată pentru realizarea obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 651 B
Bălceşti – Goruneşti - limită judeţ Olt, km 0 + 000 - 12 + 500 - localitatea
Bălceşti", urmând să se modifice în mod corespunzător prevederile Convenţiei
nr.3186 din 11 martie 2008, respectiv nr.10268 din 20 martie 2008, încheiată cu
SC CET GOVORA SA. Mă rog, şi aici au fost nişte probleme. În primul rând, am
fost şi am văzut, împreună cu domnul primar de la Berbeşti, drumul care trebuie
executat acolo, dat fiind faptul că circulă un număr foarte mare de maşini pentru
transport de cărbune şi pentru necesităţile localităţii. Am stabilit amplasamentul
şi, pentru a da un caracter urgent, pentru că este foarte distrus acest drum, am
găsit această procedură care este explicată în detaliu în material. În sinteză,
pentru o lucrare care nu este de investiţii, nu pot să scot bani din fondul de
rulment şi am folosit această metodă. În final, important este faptul că se face
drumul la Berbeşti şi nu este afectată nicio sumă la Bălceşti. Proiectul de
hotărâre a fost analizat în comisiile de specialitate care l-au avizat favorabil.
Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul
de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine
cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 2 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 3
Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1, 1.29, 2, 3 şi 3.7
la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.32 din 31 martie 2009
Dl.Cîlea - Prin proiectul de hotărâre anterior s-a propus utilizarea din fondul de
rulment al Consiliului Judeţean Vâlcea a sumei de 328.472 lei pentru realizarea
lucrărilor la obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 651 B Bălceşti – Goruneşti limită judeţ Olt, km 0 + 000 - 12 + 500 - localitatea Bălceşti", obiectiv prevăzut în
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lista de investiţii cu finanţare de la bugetul local. Urmare analizei efectuate de
către specialiştii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Vâlcea privind starea drumului DJ 676 E Berbeşti - Copăceni - Popeşti", a
rezultat faptul că una din porţiunile acestuia, respectiv între km 0+ 000 - 1 + 000
pe care sunt amplasate multe gospodării ale locuitorilor, este foarte degradată,
necesitând executarea unor lucrări de întreţinere periodică - covor bituminos.
Precizăm că pe acest drum se asigură transportul cărbunelui către beneficiari,
în special S.C. CET Govora S.A. Cum am identificat sursa de finanţare pentru
realizarea acestui obiectiv: am majorat cu suma de 328.472 mii poziţia de
investiţii „Modernizare DJ 651 B Bălceşti – Goruneşti – limită judeţul Olt”, din
fondul de rulment, aşa cum aţi aprobat la proiectul de hotărâre anterior şi am
diminuat cu această sumă şi la aceeaşi poziţie, sursa de finanţare din bugetul
local. În această situaţie, suma alocată pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare DJ 651 B Bălceşti – Goruneşti – limită judeţul Olt”, a rămas
aceeaşi cât este precizat în lista de investiţii, adică tot 1.000 mii lei. Menţionăm
că, a fost nevoie de schimbarea surselor de finanţare, deoarece sumele rămase
în fondul de rulment se utilizează potrivit prevederilor art.58, alin.(3) din Legea
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, numai pentru realizarea de investiţii publice, iar lucrarea necesară a fi
realizată la Berbeşti se încadrează în categoria cheltuielilor curente, respectiv
de întreţinere periodică. Cu suma de 328.472 lei se va majora Programul
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, respectiv se vor
modifica anexele nr.3 şi 3.7. la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.32 din
31 martie 2009. Proiectul de hotărâre a fost analizat în comisiile de specialitate
care l-au avizat favorabil. Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre prezentat. 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.

DIVERSE
Dl.Cîlea – Vă propun să fiţi de acord şi, pentru mine a fost o mare urgenţă,
voiam să vă deranjez practic numai pentru asta, cu modificarea titlului Hotărârii
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.69 din 30 aprilie 2009, referitoare la acordul
privind trecerea cu titlu gratuit a microhidrocentralei MHC Vlădeşti (baraj şi
clădirea centralei), din patrimoniul Societăţii Comerciale Hidroelectrica S.A.
Bucureşti – Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea, în domeniul public al
judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în sensul
excluderii parantezei, respectiv (baraj şi clădirea centralei). Vă solicit acest
lucru deoarece, din discuţiile purtate cu conducerea Societăţii Comerciale
Hidroelectrica S.A. Bucureşti – Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea, a
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rezultat că aceştia sunt de acord să predea microhidrocentrala MHC Vlădeşti cu
toate componentele sale, inclusiv: „dig mal stâng Vlădeşti”; „dig mal drept
Vlădeşti”; „lac de acumulare Vlădeşti”, care sunt cuprinse în Inventarul bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al statului. Această modificare v-o solicit prin
acest material şi pe care o supun aprobării dumneavoastră. Cine este pentru?
Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate materialul prezentat la punctul
Diverse.
Dl.Cîlea - Doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni, vă mulţumesc pentru
participare!
Se declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean
Vâlcea!
Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

DCA/DCA/1 ex.
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