ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 13781/29.10.2014
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 29 octombrie 2014, în şedinţa ordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr. 451/23.10.2014
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 28 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie, fiind
absent motivat: Iliescu Eugenia iar 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;
- domnul Axinie Ionuţ – şef Direcţia Tehnică STS;
- domnul Cristache Viorel – şef Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale;
- domnul Iorga Marian – comandant IPJ;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi ai mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Buna ziua stimaţi colegi, suntem prezenţi 28 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 22.10.2014. Dacă nu
sunt amendamente, îl supun la vot.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Ordinea de zi se va completa cu încă un proiect de hotărâre pe care îl aveţi deja pe
masă şi care va deveni punctul nr. 13, iar punctul “Diverse” va deveni nr. 14.
Supun la vot această modificare.
În unanimitate aprobată.
Ordinea de zi va fi următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Judeţului
Călăraşi la 30 Septembrie 2014
2. 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 pentru cofinanţarea proiectelor de infrastructură şi a programelor de dezvoltare locală,
pe unităţi administrativ–teritoriale, pe anul 2014 şi estimările pentru anii 2015–2017
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3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 39/1999 privind
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Călăraşi
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare a Judeţului
Călăraşi cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în vederea implementării proiectului
“SISTEM INFORMATIC PENTRU UN MANAGEMENT INFORMAŢIONAL PERFORMANT ÎN
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI”
5. Proiect de hotărâre privind emiterea unor licenţe de traseu societăţilor LILI ANGI
S.R.L., VASILE TRANS S.R.L., DINAMIC JOB S.R.L. şi POPASUL DIN PLOPI S.R.L. în
vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe
anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, precum şi al
instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii r 157/2012 privind
aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare ale Spitalului de Psihiatrie Săpunari
8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Organigramei şi a Statului de
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Comunitare de
Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Călăraşi
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului de
Pneumoftiziologie Călăraşi
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 108/2012 privind validarea
desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea
indemnizaţiei acestora
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 111/2014 privind rectificarea şi
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul
2014
14. Diverse.
Supun la vot ordinea de zi modificată.
În unanimitate aprobată.
Domnul Filipescu Răducu George:
De asemenea, pentru operativitate, v-aş ruga să-mi permiteţi să dau citire numai titlului
proiectelor de hotărâri, iar acolo unde sunt amendamente sau discuţii, le vom analiza şi apoi
le vom supune votului.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Judeţului
Călăraşi la 30 Septembrie 2014
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
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(Domnii consilieri Barbu Valentin, Dinulescu Marian, Rădulescu Gabriel, Ghiveciu
Camelia, Mandache Gheorghe şi Muşat Emil nu participă la vot)
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 22 voturi “pentru”.
Proiect de hotărâre nr. 2 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 pentru cofinanţarea proiectelor de infrastructură şi a programelor de dezvoltare locală,
pe unităţi administrativ–teritoriale, pe anul 2014 şi estimările pentru anii 2015–2017
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre, domnul consilier Barbu Valentin are de formulat un
amendament. Vă rog domnule consilier, formulaţi amendamentul.
Domnul Barbu Valentin:
Primăria Dor Mărunt solicită ca suma de 150.000 lei alocată iniţial pentru documentaţie
parc fotovoltaic şi care nu se mai realizează în cursul anului acesta, să fie transferată pentru
asfaltare străzi, reabilitare drumuri.
Domnul Filipescu Răducu George:
Am înţeles domnule consilier.
Supun la vot amendamentul formulat de domnul consilier.
Amendamentul a fost aprobat cu: 27 voturi „pentru” şi 1 „abţinere”: Vîrtejanu Liviu.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat mai sus.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 3 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 39/1999
privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind aprobarea Protocolului de colaborare a Judeţului
Călăraşi cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în vederea implementării proiectului
“SISTEM INFORMATIC PENTRU UN MANAGEMENT INFORMAŢIONAL PERFORMANT ÎN
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI”
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind emiterea unor licenţe de traseu societăţilor LILI ANGI
S.R.L., VASILE TRANS S.R.L., DINAMIC JOB S.R.L. şi POPASUL DIN PLOPI 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. 6 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe
anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, precum şi al
instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi
Nu sunt amendamente.
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Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 7 pentru modificarea şi completarea Hotărârii r 157/2012
privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare ale Spitalului de Psihiatrie Săpunari
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 8 privind modificarea şi completarea Organigramei şi a
Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 9 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. 10 privind modificarea Statului de funcţii al 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. 11 pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului de
Pneumoftiziologie Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 12 pentru modificarea Hotărârii nr. 108/2012 privind validarea
desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea
indemnizaţiei acestora
Nu sunt amendamente.
Domnul Vîrtejanu Liviu:
Îl rugăm pe domnul comandant să se prezinte.
Domnul Iorga Marian:
Vă mulţumesc în primul rând pentru invitaţie şi că mă aflu astăzi în faţa
dumneavoastră. Îndeplinesc această funcţie din data de 15 septembrie venind de la Poliţia
Capitalei. Îmi doresc să formăm o echipă cu colegii mei deja aflaţi aici, împreună cu
dumneavoastră şi cu toate instituţiile de aplicare a legii din judeţul Călăraşi. De asemenea,
îmi doresc să rămân aici, îmi place şi îmi doresc să rămân în judeţul Călăraşi. Vă promit că în
mine veţi avea un sprijin, în orice problemă vă voi sta la dispoziţie.
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă mulţumesc domnule comandant şi vă doresc mult succes în continuare!
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
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În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 13 pentru modificarea Hotărârii nr. 111/2014 privind
rectificarea şi repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe
anul 2014
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Acestea fiind spuse, închei lucrările şedinţei noastre de astăzi, vă mulţumesc pentru
participare şi vă doresc o zi bună în continuare!

PREŞEDINTE,
ing. Răducu George FILIPESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Întocmit,
Deliu Vetuţa
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