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M I N U T A 

şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Judeţean  Călăraşi 
din data de 29.04.2015 

 
   Au   fost   prezenţi  25 de consilieri judeţeni din  totalul  de 28.  
   Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 
judeţean al domnului Mihai Ion  

- proiectul de hotărâre a fost aprobat - 
2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 

judeţean al doamnei Iliescu Eugenia 
- proiectul de hotărâre a fost aprobat - 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor ajutoare din fondul de rezervă bugetară 

prevăzut în bugetul propriu al judeţului Călăraşi, pe anul 2015 
- proiectul de hotărâre a fost aprobat - 

 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 

2015 
- proiectul de hotărâre a fost aprobat - 

 
5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea 

imobilului situat în municipiul Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 219 (fost 181) în judeţul Călăraşi 
- proiectul de hotărâre a fost aprobat - 

 
6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui teren proprietate publică a 

judeţului Călăraşi din administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi în administrarea Consiliului Local 
al municipiului Călăraşi 

- proiectul de hotărâre a fost aprobat - 
 
7. Proiect de hotărâre privind suspendarea termenelor de realizare a unor obiective ale 

contractului de concesiune încheiat  cu  Societatea Coslo–Zinca S.R.L 
- proiectul de hotărâre a fost aprobat - 

 
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin 

servicii regulate în trafic judeţean al judeţului Călăraşi 
- proiectul de hotărâre a fost aprobat - 

 
9. Proiect de hotărâre privind emiterea licenţei de traseu societății  GEO TRANS S.R.L. în 

vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 
- proiectul de hotărâre a fost aprobat - 

 
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 39/1999 privind însuşirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Călăraşi 
- proiectul de hotărâre a fost aprobat - 

 
11. Proiect de hotărâre privind completarea structurii organizatorice a Spitalului de 

Pneumoftiziologie Călăraşi  
- proiectul de hotărâre a fost aprobat - 

 
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Organigramei, Statului de funcţii,  

Regulamentului de organizare şi funcţionare şi structurii organizatorice ale Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Călăraşi 

- proiectul de hotărâre a fost aprobat - 
 



13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie 
Săpunari 

- proiectul de hotărâre a fost aprobat - 
 
14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Muzeului “Dunării de 
Jos” Călăraşi  

- proiectul de hotărâre a fost aprobat - 
 
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Centrului Cultural Judeţean Călăraşi 
- proiectul de hotărâre a fost aprobat - 

 
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi 
- proiectul de hotărâre a fost aprobat - 

 
17. Proiect de hotărâre pentru respingerea/admiterea plângerii prealabile formulate  de 

domnul Georgescu Bogdan George împotriva Hotărârilor Consiliului Județean Călărași nr. 27, 28, 
29, 30 și 31 din 04.03.2015 

- proiectul de hotărâre a fost aprobat pentru respingerea plângerii prealabile- 
 
18. Diverse. 
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Deliu Vetuţa 


