CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

PROCES-VERBAL
încheiat la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea
din data de 11 septembrie 2008, ora 1400

Dl.Cîlea - Doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni, Stimaţi invitaţi, bună
ziua şi bine aţi venit la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea,
convocată astăzi 11 septembrie 2008, ora 1400 prin Dispoziţia Preşedintelui
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.391 din 8 septembrie 2008. Sunt prezenţi toţi
consilieri judeţeni deci Consiliul judeţean este legal întrunit. La şedinţă participă,
de asemenea, 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. Motivul pentru care am convocat Consiliul Judeţean
Vâlcea în şedinţă extraordinară îl reprezintă deblocarea situaţiei create prin
anularea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.6 din 30 iunie 2008, privind
constituirea comisiilor de specialitate. Pe ordinea de zi au fost înscrise
următoarele materiale: procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Judeţean Vâlcea din data de 31 iulie 2008; procesul - verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 14 august 2008; proiect
de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Vâlcea, pe principalele domenii de activitate. Supun la vot ordinea de
zi prezentată. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? –
Nu. Vă mulţumesc.
PUNCTUL I
Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Judeţean Vâlcea din data de 31 iulie 2008
Dl.Cîlea - Dacă sunt observaţii privind cele consemnate în procesulverbal? – Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră procesul-verbal al
şedinţei ordinare din data de 31 iulie 2008 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 al ordinii de zi.
PUNCTUL 2
Aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului
Judeţean Vâlcea din data de 14 august 2008
Dl.Cîlea - Dacă sunt observaţii privind cele consemnate în procesulverbal? – Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră procesul-verbal al
şedinţei extraordinare din data de 14 august 2008 a Consiliului Judeţean Vâlcea.
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Cine este pentru? Cineva împotrivă? - Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 2 al ordinii de zi.
PUNCTUL 3
Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Vâlcea, pe principalele domenii de activitate
Dl.Cîlea - După cum ştiţi, prin Hotărârea nr.6 adoptată de Consiliul
Judeţean Vâlcea în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2008, s-au organizat
comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea. În urma acţiunii
introduse de Prefectul Judeţului Vâlcea la Tribunalul Vâlcea, instanţa respectivă,
prin Sentinţa nr.920 din 2 septembrie 2008, a anulat hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea. Cu toate că s-a declarat recurs împotriva soluţiei instanţei,
pentru deblocarea situaţiei şi desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Consiliului
Judeţean Vâlcea, am discutat din nou cu reprezentanţii grupurilor de consilieri
judeţeni şi rezultatul acestor discuţii s-a materializat în proiectul de hotărâre pe
care îl supun aprobării dumneavoastră. Pe scurt, am să vă prezint în ce constau
modificările propuse în structura comisiilor de specialitate, faţă de situaţia
anterioară:
1. La Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi
privat al judeţului: în locul domnului Belciu Ion, va fi domnul Păsat Gheorghe;
Domnul Belciu Ion va fi membru al Comisiei pentru sănătate, familie, protecţie
socială şi protecţia copilului. Vreau să vă spun că eu am discutat cu oamenii mei,
iar ceilalţi lideri de partide au discutat cu oamenii dânşilor şi, s-a ajuns la acestă
înţelegere;
2. Comisia pentru cultură, culte, educaţie, tineret şi sport se completează cu
domnul Gava Ion, iar, în locul acestuia, din Comisia pentru strategii, programe
de dezvoltare economico-socială şi relaţii externe, va face parte domnul
Popescu Victor – George.
3. Precizez, că faţă de materialul transmis, intervine o modificare, în sensul că,
domnul Monceanu Constantin, va face parte din Comisia Juridică, iar domnul
Teodorescu Bogdan Alexandru îi va lua locul acestuia în Comisia pentru
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism. Menţionez că aceste propuneri fac
obiectul hotărârii pe care o supun aprobării dumneavoastră, după cum urmează:
1. Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi
privat al judeţului, formată din 5 membri.
2. Comisia juridică, formată din 5 membri.
3. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, formată din 5 membri.
4. Comisia pentru cultură, culte, educaţie, tineret şi sport, formată din 3
membri.
5. Comisia pentru sănătate, familie, protecţie socială şi protecţia copilului,
formată din 3 membri. 6. Comisia pentru servicii publice, turism şi protecţia
mediului, formată din 3 membri. 7. Comisia pentru strategii, programe de
dezvoltare economico-socială şi relaţii externe, formată din 3 membri. Cine
este pentru? Cineva împotrivă? - Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
8. Comisia pentru relaţii cu societatea civilă şi servicii publice
deconcentrate, formată din 3 membri. Vă supun la vot aceste propuneri. Cine
este pentru? Cineva împotrivă? - Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
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Având în vedere, propunerile grupurilor de consilieri judeţeni PSD, PD-L şi PNL,
pentru nominalizarea membrilor fiecărei comisii, ţinând cont şi de opţiunile
formulate aşa cum aţi dorit, pregătirea profesională, domeniile în care îşi
desfăşoară activitatea consilierii judeţeni, se propune următoarea componenţa a
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea:
I. Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi
privat al judeţului:
1. Comănescu Iuliean (PSD);
2. Spiridon Nicu (PSD) ;
3. Fiera Ioan Dan (PD-L);
4. Almaşi Bogdan Alexandru (PD-L);
5. Păsat Gheorghe (PNL).
Supun aprobării dumneavoastră această componenţă. Cine este pentru? Cineva
împotrivă? - Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
II. Comisia juridică:
1. Vîlcu Samoil
(PD-L);
2. Prală Ştefan
(PSD);
3. Oprescu Ion
(PD-L);
4. Popa Eugenia
(PNL);
5. Monceanu Constantin (PNL).
Supun aprobării dumneavoastră această componenţă. Cine este pentru? Cineva
împotrivă? - Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
III. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism:
1. Zamfirescu Sorin
(PD-L);
2. Petrescu Remus
(PD-L);
3. Oproaica Alexandru (PSD);
4. Buican Cristian
(PNL).
5. Teodorescu Bogdan Alexandru (PNL)
Supun aprobării dumneavoastră această componenţă. Cine este pentru? Cineva
împotrivă? - Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
IV. Comisia pentru cultură, culte, educaţie, tineret şi
sport:
1. Vieru Gheorghe
(PD-L);
2. Dumitrescu Adrian
(PNL);
3. Gava Ion
(PD-L).
Supun aprobării dumneavoastră această componenţă. Cine este pentru? Cineva
împotrivă? - Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă Mulţumesc!
V. Comisia pentru sănătate, familie, protecţie socială şi
protecţia
copilului:
1. Pîrvu Constantin
(PSD);
2. Folea Gheorghe
(PNL);
3. Belciu Ion
(PSD).
Supun aprobării dumneavoastră această componenţă. Cine este pentru? Cineva
împotrivă? - Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
VI. Comisia pentru servicii publice, turism şi protecţia mediului:
1. Moise Iuliana
(PD-L);
2. Nedelcu Sorin Gabriel
(PSD);
3. Poenaru Mircea Constantin (PNL).
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Supun aprobării dumneavoastră această componenţă. Cine este pentru? Cineva
împotrivă? - Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
VII. Comisia pentru strategii, programe de dezvoltare economicosocială şi relaţii externe:
1. Liţă Ioana
(PSD);
2. Marin Victor
(PSD);
3. Popescu Victor – George
(PNL).
Supun aprobării dumneavoastră această componenţă. Cine este pentru? Cineva
împotrivă? - Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
VIII. Comisia pentru relaţii cu societatea civilă şi servicii publice
deconcentrate:
1. Rădulescu Constantin (PSD);
2. Simion Aurel
(PD-L);
3. Fârtat Ilie
(PNL).
Supun aprobării dumneavoastră această componenţă. Cine este pentru? Cineva
împotrivă? - Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
Dl.Cîlea - Rog, comisiile de specialitate să să retragă, să procedeze la
alegerea preşedintelui şi a secretarului, în conformitate cu prevederile art.18 din
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat
prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
şi să prezinte rezultatul alegerii! Aveţi procesele-verbale şi, vă rog să le
completaţi şi să le transmiteţi.
Consilierii judeţeni se retrag pentru nominalizare preşedinţilor şi
secretarilor comisiilor de specialitate.
După pauză.
Dl.Cîlea – Reluăm şedinţa şi, îl rog pe domnul director executiv Ion
Manolea, să citească procesele verbale. Vă rog, domnule director!
Dl.Manolea – O să dau citire proceselor-verbale primite!
I. Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi
privat al judeţului: domnul Comănescu Iuliean – preşedinte şi domnul Spiridon
Nicu – secretar;
II. Comisia juridică: domnul Vîlcu Samoil – preşedinte şi domnul Prală Ştefan –
secretar;
III. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism: domnul Zamfirescu
Sorin – preşedinte şi domnul Petrescu Remus - secretar;
IV. Comisia pentru cultură, culte, educaţie, tineret şi sport: domnul Gava Ion
– preşedinte şi Dumitrescu Adrian - secretar;
V. Comisia pentru sănătate, familie, protecţie socială şi protecţia copilului:
domnul Folea Gheorghe – preşedinte şi domnul Belciu Ion – secretar;
VI. Comisia pentru servicii publice, turism şi protecţia
mediului: doamna Moise Iuliana – preşedinte şi domnul Nedelcu Sorin Gabriel secretar;
VII. Comisia pentru strategii, programe de dezvoltare economico-socială şi
relaţii externe: doamna Liţă Ioana – preşedinte şi domnul Marin Victor secretar;
VIII. Comisia pentru relaţii cu societatea civilă şi servicii publice
deconcentrate: domnul Rădulescu Constantin – preşedinte şi domnul Simion
Aurel – secretar;
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Dl.Cîlea – Vă mulţumesc, domnule director! Mai am o singură problemă,
dacă îmi permiteţi. Am avut azi o discuţie pe probleme de impulsionare a
lucrărilor de la Teatrul „Anton Pann”. Aş vrea să vă propun, să constituim o
comisie formată din 4, dar cred că ar trebui 5 membri, care să urmărească cu
maximă rigurozitate, executarea lucrărilor, situaţiile de lucrări şi să stabilească, la
faţa locului, concret, prin verificare a fiecărui capitol din documentaţia şi care să
stabilescă lucrările suplimentare. Deci, vă consult, dacă sunteţi de acord cu
constituirea acestei comisii, în care să fie incluşi consilieri judeţeni din toate
partidele politice. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? –
Nu. Vă mulţumesc! Noi, în şedinţa de mai devreme, ne-am făcut nişte orientări,
dar avem numai 4 membri şi, cred că ar trebui 5 membri. Propunerile sunt
următoarele: 1. Domnul vicepreşedinte Romulus Bulacu, care se ocupă cu
investiţiile,să fie preşedintele comisiei; 2. Domnul consilier judeţean, Sorin
Zamfirescu, ale căror merite în domeniul construcţiilor nu le mai discutăm; 3.
Domnul consilier judeţean, Constantin Rădulescu, care lucrează tot în acest
domeniu; 4. Domnul consilier judeţean, Gheorghe Păsat.
Dl.Zamfirescu – Şi domnul director Mierluş Florea.
Dl.Cîlea – Da, şi domnul director Florea Mireluş, care va ţine şi lucrările de
secretariat ale comisiei. Sunteţi de acord cu aceaste propuneri şi cu această
componenţă a comisiei? Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine
cineva? – Nu. Vă mulţumesc! Eu cred că în acest fel acţionăm foarte transparent,
urmărim lucrările, ca să nu existe tot felul de discuţii, acum în perioada acesta de
execuţie şi de finalizare a obiectivului. Mai sunt alte probleme? – Nu. Doamnelor
şi domnilor consilieri judeţeni, stimaţi invitaţi, vă mulţumesc pentru participare!
Se declară şedinţa închisă.
Pentru care, am încheiat prezentul proces-verbal, într-un exemplar.

P R E Ş E D I N T E,
Ion Cîlea

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin Dirinea

DCA/DCA/1 ex.

5

