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M I N U T A 
şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Judeţean  Călăraşi 

din  data  de  29 Septembrie 2014 
 

   Au   fost   prezenţi  26 de consilieri judeţeni din  totalul  de 30.  
   Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe 
anul 2014. 
                                       - proiectul de hotărâre a fost aprobat - 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară pentru 
acordarea de ajutoare de extremă dificultate pentru unităţile administrativ-teritoriale, pe 
anul 2014. 
                                      - proiectul de hotărâre a fost aprobat - 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 2/2014 privind repartizarea 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a 
sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pentru achitarea  arieratelor provenite  din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau 
de capital şi pentru cofinanţarea proiectelor de infrastructură şi a programelor de dezvoltare 
locală, pe unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-2017. 
                                     - proiectul de hotărâre a fost aprobat - 

4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în municipiul Olteniţa, str. Argeşului, nr. 99, judeţul Călăraşi. 
                                    - proiectul de hotărâre a fost aprobat - 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea unor spaţii aflate în domeniul privat al 
judeţului Călăraşi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Călăraşi, în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi. 
                                     - proiectul de hotărâre a fost aprobat - 

 6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui spaţiu aflat în domeniul 
public al judeţului Călăraşi, Autorităţii Electorale Permanente. 
                                   - proiectul de hotărâre a fost aprobat - 

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 99/2009 privind aprobarea 
modalităţii de gestiune a unor servicii de administrare a domeniului public al judeţului 
Călăraşi. 
                                  - proiectul de hotărâre a fost aprobat - 

8. Proiect  de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al Muzeului Dunării de Jos Călăraşi.  
                                  - proiectul de hotărâre a fost aprobat - 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 41/2014 privind aprobarea 
suspendării raportului de serviciu al domnului Miţa Laurenţiu din funcţia publică de 
conducere de Director executiv al Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor a 
Judeţului Călăraşi. 
                                 - proiectul de hotărâre a fost aprobat - 

 
        10. Proiect  de hotărâre privind  emiterea licenţelor de traseu  societăţii ALITRANS 
COM.SRL în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale. 
                                - proiectul de hotărâre a fost aprobat - 

          11. Diverse. 
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