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ROMÂNIA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  CĂLĂRAŞI 
Nr. 15059/27.11.2014 
 

PROCES VERBAL, 
încheiat astăzi 27 Noiembrie 2014,  în şedinţa ordinară 

a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui, nr. 504/21.11.2014 

 
 

         Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Răducu George Filipescu, Preşedinte  al  Consiliului   
Judeţean  Călăraşi,  care  arată :  
        În  conformitate  cu  prevederile  art. 106  din  Legea   administraţiei   publice  locale  nr. 
215/2001,  republicată,  pentru  astăzi  a  fost  convocat  Consiliul   Judeţean  în   şedinţă  ordinară. 
         La  lucrările  şedinţei  au  participat 29  din  30  de  consilieri judeţeni în  funcţie, fiind absent 
nemotivat: Drăgan Marian.  
         Şedinţa este statutară.                                
         Ca  invitaţi  participă: 
- doamna Chiru Mariana – director medical Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi;   
- domnul Constantinescu Leontin – director CAMS Călăraşi; 
- domnul Miu Mihai – director adjunct DCEP Călăraşi;   
- doamna Nicolae Tudora – director DGASPC Călăraşi; 
- domnul Stan Ion – reprezentant al Camerei Agricole Călăraşi;  
- directori  din  aparatul   de  specialitate  al  Consiliului  Judeţean  Călăraşi;                                                              
- reprezentanţi  ai  mass – media.  

Domnul Filipescu Răducu George:  
Buna ziua stimaţi colegi, suntem prezenţi 29 din 30 de consilieri în funcţie. Din punct de vedere 

al regulamentului şedinţa este statutară. Declar deschise lucrările şedinţei noastre de astăzi.  
Aveţi în faţă procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 13.11.2014. Dacă nu sunt 

amendamente, îl supun la vot. 
În unanimitate aprobat. 
Domnul Filipescu Răducu George:  
Datorită unor discuţii care au avut loc în Comisia de validare cu privire la proiectul de hotărâre 

nr. 1  privind validarea în funcţia de consilier judeţean  a domnului Magearu Anton, am luat decizia să 

retragem proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi, urmând să-l discutăm într-o şedinţă viitoare.  

Supun la vot această propunere. 

În unanimitate aprobată. 

Ordinea de zi modificată va fi următoarea: 
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean 

al domnului Drăgan Marian 

 2. Proiect de hotărâre privind validarea în funcţia de consilier judeţean a domnului Marin 

Valentin 

 3. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Călăraşi a domnului Ştefan Ion 

 4. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi 

 5. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Călăraşi a domnului Georgescu Bogdan - George 

 6. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 81/2012 privind 

organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Muzeului 

Dunării de Jos Călăraşi  
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9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Călăraşi în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Călăraşi în cadrul 

Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ecomanagement Salubris”  

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2014 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 6/2014 privind 

aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 17.000.000 lei 

13. Proiect de hotărâre privind emiterea unor licenţe de traseu societăţilor GEO TRANS S.R.L. 

şi DIVERTIS TUDOR S.R.L. în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Organigramei şi a Statului de funcţii 

ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor a judeţului Călăraşi 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Călăraşi 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 125/2013 privind 

aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 

aparatului de specialitate al Consiliui Judeţean Călăraşi 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 91/2010 privind constituirea Consiliilor 

de administraţie ale spitalelor publice din reţeaua Consiliului Judeţean Călăraşi 

19. Diverse. 

Supun la vot noua ordine de zi. 

În unanimitate aprobată.  

Proiect de hotărâre nr. 1 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 
judeţean al domnului Drăgan Marian. 

Domnul Filipescu Răducu George:  
Domnul Drăgan Marian din motive personale s-a retras, drept pentru care trebuie să votăm 

retragerea, prin vot secret. Secretariatul rog pregătiţi buletinele de vot. Această hotărâre se va vota 
secret întrucât este cu privire la persoane. Modalitatea de vot este explicată pe buletinul de vot. 

(Domnii consilieri sunt chemaţi în ordinea alfabetică să voteze) 
Domnul Filipescu Răducu George:  
Având în vedere că procedura de vot s-a încheiat, rog preşedintele Comisiei de validare să 

dea citire procesului verbal. 
 Domnul Muşat Emil: 
 În urma votului secret, am constatat că proiectul de hotărâre a obţinut: 25 voturi „pentru”, 4 
voturi „contra”, din totalul de 29 consilieri judeţeni participanţi la vot. În concluzie, s-a constatat 
încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Drăgan Marian cu 25 voturi 
„pentru”. 

Domnul Filipescu Răducu George:  
 Deci, proiectul de hotărâre în urma votului secret, a fost aprobat cu 25 voturi „pentru”. 

Proiect de hotărâre nr. 2 privind validarea în funcţia de consilier judeţean a domnului Marin 
Valentin 

Domnul Filipescu Răducu George:  
La acest proiect de hotărâre nu este nevoie de vot secret. Domnul vicepreşedinte Georgescu 

Bogdan George are de facut un comentariu. Vă rog, vă ascultăm. 
Domnul Georgescu Bogdan George : 
Eu consider că acest proiect de hotărâre, nu spun că nu este legal, dar este undeva neclar. 

Primul motiv ar fi faptul că lista de supleanţi existentă astăzi probabil nu este publică. În concesinţă, 
partidele care ar fi avut dreptul de contestare a acestei liste ar fi facut-o pe diverse motive : unul dintre 
ele ar fi excluderea anterioară Ordonanţei de Urgenţă nr. 55/2014 şi care n-au putut să-şi exercite 
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acest drept. Aceasta duce la o suspiciune de nelegalitate a adoptării acestei hotărâri până la 
momentul în care partidele, care au avut pe listele lor pe respectivii candidaţi la alegerile locale, îşi vor 
putea spune opţiunea.  

A doua motivaţie ar fi faptul că există o neclaritate destul de mare în ceea ce înseamnă 
vacantarea unui loc de consilier judeţean,  din punct de vedere al atribuirii de o anumită formaţiune 
politică. Drept pentru care eu propun să amânăm acest proiect de hotărâre până ce vom lămuri aceste 
două probleme, în sensul de a clarifica aceste două neconcordanţe legislative. 

Domnul Filipescu Răducu George:  
Eu aş vrea să dau o oarecare explicaţie, în sensul că Ordonanţa 55/2014 şi-a produs efectele. 

A spune că nu aveţi lista supleanţilor este, dacă nu aberantă, este o glumă proastă pentru că aveţi 
lista celor care au promovat în Consiliul Judeţean, am avut listă comună, o aveţi şi dumneavoastră 
deci, se ştia foarte clar cine urmează, nu este o motivaţie asta. În al doilea rând, prin Ordonanţa 
55/2014 domnul Marin Valentin şi-a exprimat doleanţa de a trece de la PC la PNL. Este în ordinea 
firească de pe listă. Deci, domnul Marin Valentin, după Ordonanţa 55/2014 nu mai este membru al 
PC. 

Supun la vot amendamentul formulat de domnul Georgescu Bogdan George. 
Amendamentul a fost respins cu 18 voturi « contra » : Ana Titu, Barbu Valentin, Dinulescu 

Marian, Filipescu Răducu George, Enciu Niculae, Ghiveciu Camelia, Iliescu Eugenia, Prică Ruxandra 
Alina, Rogoz Nicolae, Manea Ionel, Pascu Violeta, Rădulescu Gabriel, Alecu Gheorghe, Craiu Jolan, 
Petcu Victor, Mandache Gheorghe, Popa Marian, Muşat Emil; 10 voturi « pentru » şi 1 « abţinere » : 
Mihai Ion. 

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său. 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu : 20 voturi « pentru » : Ana Titu, Barbu Valentin, 

Dinulescu Marian, Filipescu Răducu George, Enciu Niculae, Ghiveciu Camelia, Iliescu Eugenia, Prică 
Ruxandra Alina, Rogoz Nicolae, Manea Ionel, Pascu Violeta, Pavalaşc Claudia, Rădulescu Gabriel, 
Alecu Gheorghe, Craiu Jolan, Petcu Victor, Mandache Gheorghe, Popa Marian, Muşat Emil, Mihai Ion 
şi 9 voturi « contra » : Ştefan Ion, Georgescu Bogdan George, Samoilă Ion, Vrăjitoru Sorinel Marian, 
Enciu Eugen Marian, Pandea Ciprian, Sbârcea Mariu Virgil, Vîrtejanu Liviu, Dragu Nicolae. 

Domnul Vîrtejanu Liviu : 
Comisia de validare s-a exprimat ? 
Domnul Filipescu Răducu George:  
Comisia de validare a spus « nu » doar la domnul Magearu Anton, atât. 
Având în vedere că domnul Marin Valentin a fost validat în funcţia de consilier judeţean, îl rog 

să vină în faţă pentru a depune jurământul. 
Domnul Marin Valentin : 

“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 Călăraşi” 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 
Domnul Filipescu Răducu George:  
Mulţumim domnule consilier şi sper să avem o colaborare cât mai plăcută. 
Proiect de hotărâre nr. 3 privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului 

Judeţean Călăraşi a domnului Ştefan Ion 

Domnul Filipescu Răducu George:  
Şi la acest proiect de hotărâre vom purcede la vot secret. Secretariatul rog pregătiţi buletinele 

de vot. Procedura va fi următoarea : dacă sunteţi de acord, se taie poziţia « nu », dacă nu sunteţi de 
acord se taie poziţia « da ». 

(Domnii consilieri sunt chemaţi în ordinea alfabetică să voteze. Domnul consilier Marin Valentin 
nu participă la vot) 

Domnul Filipescu Răducu George:  
Având în vedere că procedura de vot s-a încheiat, rog preşedintele Comisiei de validare să 

dea citire procesului verbal. 
 Domnul Muşat Emil: 
 În urma votului secret, am constatat că proiectul de hotărâre nr. 4 privind eliberarea din funcţia 
de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi a domnului Ştefan Ion, a fost adoptat cu: 22 voturi 
„pentru” şi 7 voturi „contra” din totalul de 29 consilieri judeţeni participanţi la vot. 
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 În concluzie, domnul Ştefan Ion a fost eliberat din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului 
Judeţean Călăraşi. 

Domnul Filipescu Răducu George:  
 Deci proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 22 voturi „pentru”. 
 Înainte de a continua cu următorul proiect de hotărâre, vreau să-i mulţumesc domnului Ştefan 
Ion de o foarte bună colaborare ce am avut-o timp de 2 ani şi jumătate şi să-i urez mult succes în 
activităţile pe care le va desfăşura de acum înainte.  
 Domnul Ştefan Ion: 
 Vreau să vă mulţumesc tuturor colegilor consilieri, pentru că atunci când am fost votat 
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, am fost votat cu unanimitate de voturi. Aşa cum a menţionat şi 
domnul Preşedinte, eu cred că mi-am făcut datoria de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean. Nu 
regret nimic în-afară de faptul că aşa cum s-a procedat cu mine, nu s-a procedat corect.  

Domnule Preşedinte, puteaţi să-mi spuneţi dinainte pentru că înţeleg jocurile politice, cum că 
s-a făcut o nouă majoritate şi îmi dădeam demisia. Aţi pus o parte din colegii noştri consilieri să 
semneze acea petiţie. Nici nu s-au uitat în ochii mei când am fost faţă în faţă. Vă repet, îmi dădeam 
demisia. Aş putea să spun că această nouă hotărâre n-o s-o atac. Vă spun că mă mai gândesc, 
pentru că vreau să văd în continuare ce urmează. E posibil s-o atac, e posibil să n-o atac în justiţie 
aşa cum îmi dă dreptul legislaţia.  

Eu vă înţeleg domnule Preşedinte că în judeţul Călăraşi ACL a pierdut. Sunt fel de fel de 
acuzaţii cum că a pierdut pentru că am fi avut o înţelegere, că s-a jucat la două capete. Am înţeles că 
la un post de televiziune, Rareş Bogdan a făcut nişte afirmaţii cum că dumneavoastră aţi fi avut o 
înţelegere cu noi. Eu pot să jur cu mâna pe Biblie că de la mine nu s-a auzit aşa ceva.  

De asemenea, mulţumesc executivului Consiliului Judeţean pentru buna colaborare pe care 
am avut-o de-a lungul timpului şi vreau să-mi cer scuze dacă am deranjat pe cineva. Promit că în 
continuare voi căuta să-mi aduc contribuţia la hotărârile bune pe care trebuie să le luăm pentru 
Consiliul Judeţean şi, de asemenea, voi fi destul de sever cu acele hotărâri care nu respectă legislaţia. 

Vă mulţumesc încă o dată şi Doamne ajută! 
Domnul Filipescu Răducu George:  
Sunt dator o explicaţie şi anume: m-am gândit şi la ideea de a vă depune demisia. Dar eram 

convins că veţi fi pus într-o situaţie destul de grea de ales, între demnitatea dumneavoastră şi partid. 
Şi am evitat. Îmi cer scuze că n-am făcut-o dar m–am gândit la acest lucru. Cu asta am încheiat acest 
subiect şi mergem mai departe.  

Proiect de hotărâre nr. 4 privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi 
Domnul Filipescu Răducu George:  
La acest proiect de hotărâre vă rog să faceţi propuneri. 
Domnul Enciu Niculae: 
Îl propun pentru funcţia de vicepreşedinte pe domnul consilier Dinulescu Marian. 
Domnul Samoilă Ion: 
Îl propun pentru funcţia de vicepreşedinte pe domnul consilier Dragu Nicolae. 
Domnul Filipescu Răducu George:  
Dacă nu mai sunt propuneri, rog ca cei doi consilieri propuşi să-şi dea acceptul. 
Domnul Dinulescu Marian: 
Accept domnule Preşedinte. 
Domnul Dragu Nicolae: 
Şi eu accept domnule Preşedinte. 
Domnul Filipescu Răducu George:  
Rog secretariatul să pregătească buletinele de vot.  
Procedura de vot este următoarea: printr-o linie orizontală veţi bara numele candidatului pe 

care nu-l doriţi scris pe buletinul de vot secret. 
(Domnii consilieri sunt invitaţi în ordinea alfabetică să voteze. Domnul consilier Marin Valentin 

nu participă la vot) 
Domnul Filipescu Răducu George:  
Având în vedere că procedura de vot s-a încheiat, rog preşedintele Comisiei de validare să 

dea citire procesului verbal. 
 Domnul Muşat Emil: 
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 În urma votului secret, am constatat următoarele: Domnul Dinulescu Marian a obţinut 17 voturi 
„pentru” şi 12 voturi „contra” din totalul de 29 consilieri judeţeni prezenţi la vot. 
 Domnul Dragu Nicolae a obţinut: 12 voturi „pentru” şi 17 voturi „contra” din totalul de 29 
consilieri judeţeni prezenţi la vot. 
 În concluzie, domnul Dinulescu Marian a fost desemnat vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 
Călăraşi cu 17 voturi „pentru”. 

Domnul Filipescu Răducu George:  
 Felicitări domnule Dinulescu Marian şi sper să facem treabă bună împreună! 

Proiect de hotărâre nr. 5 privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului 
Judeţean Călăraşi a domnului Georgescu Bogdan – George 

Domnul Filipescu Răducu George:  
Secretariatul rog pregătiţi buletinele de vot. Procedura va fi următoarea : dacă sunteţi de 

acord, se taie poziţia « nu », dacă nu sunteţi de acord se taie poziţia « da ». 
Domnul Georgescu Bogdan George : 
Înainte de a începe procedura de vot, aş vrea să mulţumesc colegilor din Consiliul Judeţean 

pentru munca depusă şi aş vrea să vă anunţ că imediat după ce-mi voi exercita votul, voi ieşi din sală 
pentru a nu-l pune pe domnul Preşedinte în situaţia de a spune că am avut o colaborare bună în 
aceşti 2 ani, pentru că aşa cum ştie toată lumea, nu am colaborat deloc. 

Domnul Filipescu Răducu George:  
Pentru că nu ne-am văzut. 
(Domnii consilieri sunt chemaţi în ordinea alfabetică să voteze. Domnul consilier Marin Valentin 

nu participă la vot) 
Domnul Filipescu Răducu George:  
Având în vedere că procedura de vot s-a încheiat, rog preşedintele Comisiei de validare să 

dea citire procesului verbal. 
(Domnul Georgescu Bogdan George părăseşte sala) 

 Domnul Muşat Emil: 
În urma votului secret, am constatat că proiectul de hotărâre nr. 5 privind eliberarea din funcţia 

de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi a domnului Georgescu Bogdan – George, a fost 
adoptat cu 22 voturi « pentru » şi 7 voturi « contra » din 29 consilieri judeţeni prezenţi la vot. În 
concluzie, domnul Georgescu Bogdan George a fost eliberat din funcţia de vicepreşedinte al 
Consiliului Judeţean Călăraşi cu 22 voturi « pentru » . 

Proiect de hotărâre nr. 6 privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi 
 Domnul Samoilă Ion: 
 Vă rog să ne permiteţi să facem o scurtă pauză pentru consultări domnule Preşedinte. 

(Domnii conslieri ies în pauză pentru 10 minute) 
Domnul Filipescu Răducu George:  
Domnilor consilieri, vă rog să faceţi propuneri. 
Domnul Dragu Nicolae: 
Îl propun în funţia de vicepreşedinte pe domnul consilier Vîrtejanu Liviu. 
Domnul Petcu Victor: 
O propun în funcţia de vicepreşedinte pe doamna Craiu Jolan. 
Domnul Filipescu Răducu George:  
Dacă domnii consilieri propuşi sunt de acord, rog secretariatul să pregătească buletinele de 

vot.  
Procedura de vot este următoarea: printr-o linie orizontală veţi bara numele candidatului pe 

care nu-l doriţi scris pe buletinul de vot secret. 
(Domnii consilieri sunt invitaţi în ordinea alfabetică să voteze. Domnul consilier Marin Valentin 

şi domnul Georgescu Bogdan George nu participă la vot) 
Domnul Filipescu Răducu George:  
Având în vedere că procedura de vot s-a încheiat, rog preşedintele Comisiei de validare să 

dea citire procesului verbal. 
 Domnul Muşat Emil: 
 În urma votului secret, am constatat următoarele: Domnul Vîrtejanu Liviu a obţinut: 10 voturi 
„pentru” şi 18 voturi „contra” din 28 consilieri judeţeni prezenţi la vot. 
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 Doamna Craiu Jolan a obţinut: 18 voturi „pentru” şi 10 voturi „contra” din 28 consilieri judeţeni 
prezenţi la vot. 
 În concluzie, doamna Craiu Jolan a fost desemnată ca vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 
Călăraşi cu 18 voturi „pentru”. 

(Doamna consiler Iliescu Eugenia părăseşte sala) 
Domnul Filipescu Răducu George:  
Felicitări doamna Craiu Jolan pentru noua poziţie şi sper să facem o colaborare bună! 
Proiect de hotărâre nr. 7 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 81/2012 privind 

organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 

Domnul Filipescu Răducu George:  
Domnul secretar vă va da explicaţiile necesare. 

Domnul Tudone Dumitru: 

Vor fi 3 buletine de vot şi anume: Comisia de servicii publice se va completa cu domnul Marin 

Valentin în locul domnului Drăgan Marian; Comisia de buget se va completa cu domnul Georgescu 

Bogdan George în locul domnului Dinulescu Marian şi Comisia de urbanism se va completa cu 

domnul Ştefan Ion în locul doamnei Craiu Jolan. 

Domnul Filipescu Răducu George:  
Secretariatul să pregătească buletinele de vot. Până vor fi aduse acestea, vă propun să 

discutăm proiectele de hotărâri nr. 8, nr. 9 şi nr. 10. Aceste 3 proiecte de hotărâri vrem să le votăm 
simultan.  

Este vorba de proiect de hotărâre nr. 8 privind modificarea componenţei Consiliului de 
Administraţie al Muzeului Dunării de Jos Călăraşi la care propunerea Consiliului judeţean este 
doamna Comşa Elena. 

Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, dau citire proiectului de hotărâre nr. 9 privind desemnarea 

reprezentantului Judeţului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”, la care propunerea Consiliului judeţean este domnul Rădulescu 

Gabriel. 

Dacă nu mai sunt alte propuneri, dau citire şi proiectului de hotărâre nr. 10 privind desemnarea 

reprezentantului judeţului Călăraşi în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Ecomanagement Salubris”, la care propunerea Consiliului Judeţean este domnul 

Fulga Marius. 

Dacă nu aveţi alte propuneri, secretariatul va pregăti buletinele de vot şi vom vota proiectul de 

hotărâre nr. 7 separat, iar proiectele de hotărâri nr. 8, nr. 9 şi nr. 10 simultan. 

Procedura de vot este următoarea: se barează cu o linie orizontală numele candidatului pe 

care nu-l doriţi. 

(Domnii consilieri sunt chemaţi în ordinea alfabetică să voteze) 

Domnul Filipescu Răducu George:  
Având în vedere că procedura de vot s-a încheiat, rog preşedintele Comisiei de validare să 

dea citire procesului verbal pentru proiectul de hotărâre nr. 7 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii nr. 81/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 

 Domnul Muşat Emil: 
 În urma votului secret, am constatat următoarele: pentru completarea Comisiei pentru servicii 
publice şi comerţ, domnul Marin Valentin a obţinut 27 voturi „pentru” şi 1 vot „contra” din 28 consilieri 
judeţeni prezenţi la vot. 
 Pentru completarea Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, integrare 
europeană şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului, domnul Georgescu Bogdan George 
a obţinut 27 voturi „pentru” şi 1 vot „contra” din 28 consilieri judeţeni prezenţi la vot. 
 Pentru completarea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, domnul 
Ştefan Ion a obţinut 27 voturi „pentru” şi 1 vot „contra” din 28 consilieri judeţeni prezenţi la vot. 

Domnul Filipescu Răducu George:  
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 Deci proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
 Acum să purcedem la procedura de vot pentru proiectele nr. 8, nr. 9 şi nr. 10. Buletinele de vot 
arată la fel ca cel de la proiectul anterior. 

(Domnii consilieri sunt chemaţi în ordinea alfabetică să voteze) 

Domnul Filipescu Răducu George:  
Având în vedere că procedura de vot s-a încheiat, rog preşedintele Comisiei de validare să 

dea citire procesului verbal.  
Domnul Muşat Emil: 
În urma votului secret, am constatat următoarele: doamna Comşa Elena a obţinut 28 voturi 

„pentru” din 28 consilieri judeţeni prezenţi la vot şi deci a fost desemnată reprezentanta Consiliului 
judeţean în Consiliul de Administraţie al al Muzeului Dunării de Jos Călăraşi. 

Domnul Rădulescu Gabriel a obţinut 28 voturi “pentru” din 28 consilieri judeţeni prezenţi şi deci 
a fost desemnat reprezentantul Judeţului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”. 

Domnul Fulga Marius a obţinut 28 voturi “pentru” din 28 consilieri judeţeni prezenţi şi deci a 
fost desemnat reprezentantul judeţului Călăraşi în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Ecomanagement Salubris”. 

Domnul Filipescu Răducu George:  
Mulţumim domnule consilier, iar colegilor noştri le urez mult succes! 
Proiect de hotărâre nr. 11 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 

2014 

Domnul Filipescu Răducu George:  
Propun să dau citire numai titlului proiectelor de hotărâri şi dacă sunt amendamente, le vom 

discuta şi apoi le vom supune la vot. 

Supun la vot această propunere. 

În unanimitate aprobată. 

La acest proiect de hotărâre am formulat un amendament şi anume: este vorba de suma de 

870.000 lei indemnizaţii persoane cu handicap, sumă care a venit astăzi de la Ministerul Muncii şi 

Protecţiei Sociale. 

Supun la vot amendamentul. 

(Doamna consilier Ghiveciu Camelia nu participă la vot) 

În unanimitate aprobat. 
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat mai sus. 

(Doamna consilier Ghiveciu Camelia nu participă la vot) 

În unanimitate aprobat. 
Proiect de hotărâre nr. 12 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 6/2014 privind 

aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 17.000.000 lei 

Domnul Filipescu Răducu George:  
La acest proiect de hotărâre, domnul consilier Vîrtejanu Liviu a formulat un amendament şi 

anume: solicită ca poziţiile din Anexa 1 să fie modificate doar în limita alocării de la Ministerul Sănătăţii 
(1.500.000 lei)  

Supun la vot amendamentul. 
Amendamentul a fost respins cu: 20 voturi “contra”: Ana Titu, Barbu Valentin, Dinulescu 

Marian, Filipescu Răducu George, Enciu Niculae, Ghiveciu Camelia, Iliescu Eugenia, Prică Ruxandra 
Alina, Rogoz Nicolae, Manea Ionel, Pascu Violeta, Rădulescu Gabriel, Alecu Gheorghe, Craiu Jolan, 
Petcu Victor, Mandache Gheorghe, Popa Marian, Muşat Emil, Mihai Ion, Pavalaşc Claudia şi 8 voturi 
“pentru”.  

Domnul Vîrtejanu Liviu: 
 S-au luat 3.300.000 lei de la două poziţii: amenajarea spitalului care avea 700 lei şi 2.600 lei 

extindere UPU. Sigur că Ministerul ne-a repartizat 1.500.000 lei deci, cam jumătate din ceea ce noi 
am luat. Banii ăştia i-am dus către Biblioteca Judeţeană. Mi se pare anormal să nu laşi sumele pe 
care le-am aprobat iniţial pentru terminarea celor două obiective pe ca ni le-am propus în acest an. 
Noi când am aprobat sumele pentru această Bibliotecă Judeţeană, au fost multe discuţii vizavi de 
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valoare, 4.000.000 euro şi a rămas că vom promova un proiect finanţat din fonduri europene. Alocăn 
toţi banii către această lucrare? Nu mai avem răbdare încă 1 an de zile? Aceşti bani trebuie alocaţi la 
cele două obiective. 

Domnul Filipescu Răducu George:  
Cele două obiective vor fi făcute cu bani veniţi de la Ministerul Sănătăţii. 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său. 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 19 voturi “pentru”, 8 voturi “contra”: Dragu Nicolae, 

Samoilă Ion, Vîrtejanu Liviu, Enciu Eugen Marian, Vrăjitoru Sorinel Marian, Pandea Ciprian, Ştefan 
Ion, Sbârcea Marius Virgil şi 1 “abţinere”: Pavalaşc Claudia. 

Proiect de hotărâre nr. 13 privind emiterea unor licenţe de traseu societăţilor GEO TRANS 

S.R.L. şi DIVERTIS TUDOR S.R.L. în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale 

Nu sunt amendamente. 

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său. 

În unanimitate aprobat. 

Proiect de hotărâre nr. 14 pentru modificarea şi completarea Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi 

Nu sunt amendamente. 

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său. 

În unanimitate aprobat. 

Proiect de hotărâre nr. 15 privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor a judeţului Călăraşi 

Nu sunt amendamente. 

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său. 

În unanimitate aprobat. 

Proiect de hotărâre nr. 16 privind modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Călăraşi 

Nu sunt amendamente. 

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său. 

În unanimitate aprobat. 

Proiect de hotărâre nr. 17 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 125/2013 privind 

aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 

aparatului de specialitate al Consiliui Judeţean Călăraşi 

Nu sunt amendamente. 

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său. 

În unanimitate aprobat. 

Proiect de hotărâre nr. 18 pentru modificarea Hotărârii nr. 91/2010 privind constituirea 

Consiliilor de administraţie ale spitalelor publice din reţeaua Consiliului Judeţean Călăraşi 

Nu sunt amendamente. 

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său. 

În unanimitate aprobat. 

Domnul Vîrtejanu Liviu: 

La punctul “Diverse” am de adăugat ceva. În luna septembrie, în cadrul rectificării de buget, s-a 

prevăzut 2.600.000 lei pentru terminarea unor lucrări la cele trei centre de asistenţă socială, care au 

fost începute acum 7 ani de zile şi care stagnează de circa 2 ani de zile. Ce se întâmplă domnule 

Preşedinte, cunoaşteţi ceva despre ele? 

Domnul Filipescu Răducu George:  
Facem expertiză tehnică, facem expertiză valorică, vedem care sunt stadiile de lucru la cele 

trei centre şi vom vedea în concluzie şi ce sume mai sunt necesare şi cine este de vină pentru 
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întârziere şi pentru lucrările care nu s-au făcut. Toate cele trei centre sunt sub expertiză la această 

oră. 

Domnul Vîrtejanu Liviu: 

Am înţeles că una din expertize a sosit la dumneavoastră şi v-aş propune să le discutăm pe 

rând pentru că s-ar putea să ne prindă anul 2016 şi să nu le terminăm. Cred că e bine să-l chemăm şi 

pe fostul director, pe domnul Roibu Mihai şi să punem cap la cap într-o şedinţă extraordinară, pentru 

că problemele sunt de natură penală. Vă rog să rezolvaţi cât mai repede pentru că altfel, îl veţi băga şi 

pe noul director în mare necaz. Să se consemneze că am facut această solicitare, ca într-o şedinţă 

extraordinară să discutăm mai amănunţit situaţia acestor trei centre. 

Domnul Filipescu Răducu George:  
Staţi liniştit domnule consilier, s-a tras linie roşie, vă spun eu. Actualul director ştie exact ce a 

preluat. Vom face tot ce este necesar ca legea să fie respectată.  

Acestea fiind spuse, închei lucrările şedinţei noastre de astăzi, vă mulţumesc pentru participare 

şi vă doresc o zi bună în continuare! 

 

 

 

          PREŞEDINTE,      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

ing. Răducu George FILIPESCU             Dumitru TUDONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Întocmit, 

Deliu Vetuţa 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


