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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 10485/31.10.2012
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 31 octombrie 2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean
Călăraşi, convocată prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 404/25.10.2012
Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Filipescu Răducu George, 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 29 de consilieri judeţeni în funcţie, absent
nemotivat fiind domnul Stoiciu Marin.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Miu Mihai – director adjunct D.C.E.P. Călăraşi;
- domnul Roibu Mihai – director al D.G.A.S.P.C. Călăraşi;
- domnul Neagu Marian – director al Muzeului Dunărea de Jos Călăraşi;
- domnul Dinulescu Radu – director Centrul Cultural Judeţean Călăraşi;
- domnul Penu Mihail – primar al comunei Chiselet;
- domnul Dumitru Valentin Marian – preot Biserica Sf. Dasie;
- doamna Toma Liliana – reprezentant SC Vasile Trans SRL Călăraşi;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Bună ziua domnilor consilieri, suntem prezenţi 26 din 29 de consilieri judeţeni în
funcţie. Din punct de vedere al regulamentului, şedinţa este statutară.
Aveţi la mapă procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 19.10.2012.
Dacă nu sunt amendamente sau observaţii, îl supun la vot.
În unanimitate aprobat.
La ordinea de zi, vom adăuga încă un proiect de hotărâre şi anume, proiectul de
hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil, aflat în proprietatea publică a judeţului
Călăraşi, din administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, în administrarea Spitalului
Judeţean de Urgenţă Călăraşi.

Este vorba de Ambulatoriul pe care de curând l-am dat în exploatare. Acest
proiect de hotărâre va fi punctul nr. 15 pe ordinea de zi, iar punctul „Divese” va deveni nr.
16.
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre.
În unanimitate aprobat.
Ordinea de zi modificată este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului
Călăraşi la 30 septembrie 2012.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe
anul 2012.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 3/2012
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 cofinanţarea proiectelor de infrastructură şi a
programelor de dezvoltare locală, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2012.
4. Proiect de hotărâre privind respingerea/admiterea plângerii prealabile
formulată de domnul Roibu Mihai, director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială pentru Protecţia Copilului Călăraşi.
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Călăraşi în Comisia mixtă de rechiziţii a judeţului Călăraşi.
6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea imobilului situat în comuna Curcani, sat Curcani, str. Carol I, nr. 113, judeţul
Călăraşi.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 108/2012 privind validarea
desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publicăşi stabilirea
indemnizaţiei acestora.
8. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Centrului Cultural Judeţean Călăraşi.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi.
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Călăraşi.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Achiziţie
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de
intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a
primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia – etapa a II a”, prin Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor în care va fi implicat
Consiliul Judeţean Călăraşi în managementul şi implementarea proiectului “Achiziţie
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de

intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a
primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia – etapa a II a” şi a cheltuielilor
judeţului Călăraşi legate de proiect.
14. Proiect de hotărâre privind emiterea unor licenţe de traseu, în vederea
efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.
15. Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil, aflat în
proprietatea publică a judeţului Călăraşi, din administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi,
în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi.
16. Diverse.
Supun la vot ordinea de zi.
În unanimitate aprobată.
( Intră în sală domnul consilier Enciu Niculae)
Proiect de hotărâre nr. 1 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al
judeţului Călăraşi la 30 septembrie 2012.
Domnul Filipescu Răducu George:
Nu sunt amendamente.
Dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre pe articole, anexe, capitole şi subcapitole.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 22 voturi „pentru” şi 5 „abţineri”: Dragu
Nicolae, Rădulescu Gabriel, Manea Ionel, Pascu Violeta, Pavalaşc Claudia.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului
Călăraşi pe anul 2012.
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre avem un număr de trei amendamente formulate de
dumneavoastră în şedinţele de comisii.
Amendamentul nr. 1, formulat de domnul consilier Muşat Emil: suplimentarea
sumei alocate cultelor religioase cu 15.000 lei pentru Biserica Sf. Dasie Călăraşi, prin
diminuarea creditelor de la capitolul „aparat propriu”.
Supun la vot amendamentul.
Amendamentul nu a fost aprobat cu: 6 voturi „pentru” şi 21 voturi „împotrivă”:
Alecu Gheorghe, Ana Titu, Barbu Valentin, Craiu Jolan, Dinulescu Marian, Dragomir
Maria, Drăgan Marian, Enciu Niculae, Filipescu Răducu George, Georgescu Bogdan
George, Ghiveciu Camelia, Iliescu Eugenia, Mihai Ion, Nuţu Marcel, Petcu Victor, Rogoz
Nicolae, Samoilă Ion, Sbârcea Marius Virgil, Ştefan Ion, Vîrtejanu Liviu, Vrăjitoru Sorinel
Marian.
Amendamentul nr. 2: introducerea în lista de investiţii a obiectivului „PT şi execuţie
lucrări fosa septica la Spitalul de Psihiatrie Săpunari, cu suma de 270.000 lei şi anume:
prin diminuarea creditelor bugetare disponibile la capitolele „alte acţiuni economice” cu
100.000 lei şi „alte servicii publice generale” cu suma de 170.000 lei.
Supun la vot amendamentul.
În unanimitate aprobat.

Amendamentul nr. 3: majorarea veniturilor şi cheltuielilor la Spitalul de Psihiatrie
Săpunari cu suma de 573.000 lei conform contractului încheiat cu Casa Judeţeană de
Sănătate.
Supun la vot amendamentul.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate, pe articole,
anexe, capitole şi subcapitole.
În unanimitate aprobat.
( Intră în sală domnul consilier Tomoiagă Ştefan Liviu)
Proiect de hotărâre nr. 3 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 3/2012
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 cofinanţarea proiectelor de infrastructură şi a
programelor de dezvoltare locală, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2012.
Domnul Filipescu Răducu George:
Nu sunt amendamente.
Dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 27 voturi „pentru”. Domnul consilier
Drăgan Marian nu a participat la vot.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind respingerea/admiterea plângerii prealabile
formulată de domnul Roibu Mihai, director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială pentru Protecţia Copilului Călăraşi.
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre ca şi la proiectul de hotărâre nr. 5, vom avea vot
secret. Buletinele de vot sunt pregătite şi, ca să nu pierdem mult timp, vom vota o singură
dată pentru ambele proiecte de hotărâri.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Judeţean Călăraşi în Comisia mixtă de rechiziţii a judeţului Călăraşi.
În perioada anterioară, reprezentantul Consiliului Judeţean în această comisie a
fost domnul consilier Vîrtejanu Liviu, iar eu vin cu propunerea, ca de-acum inainte
reprezentantul Consiliului Judeţean în această comisie să fie domnul vicepreşedinte
Ştefan Ion.
Procedura de vot este următoarea : pentru proiectul nr. 4, încercuiţi poziţia cu
care sunteţi de acord : respingerea sau admiterea.
Pentru proiectul nr. 5, dacă sunteţi de acord cu propunerea îl lăsaţi, dacă nu, tăiaţi.
(Domnii consilieri sunt invitaţi în ordinea alfabetică să voteze)

După terminarea procedurii de vot, domnul consilier Muşat Emil, preşedintele
Comisiei de validare, dă citire celor două procese verbale.
Domnul Muşat Emil :
1. Proces
verbal
de
consemnare
a
rezultatului
votului
privind
respingerea/admiterea plângerii prealabile formulate de Directorul executiv al Direcţiei
generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi. În urma votului secret, am
constatat următoarele :
- pentru respingerea plângerii prealabile au fost exprimate : 13 voturi « pentru »,
10 voturi « împotrivă » şi 5 buletine nule, din 28 voturi exprimate ;
- pentru admiterea plângerii prealabile au fost exprimate : 10 voturi « pentru », 13
voturi « împotrivă » şi 5 buletine nule, din 28 voturi exprimate.
Vreau să fac menţiunea că voturile nule au fost voturile care nu au respectat
indicaţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean privind modalitatea de vot şi anume, aceea
prin încercuire.
2. Proces verbal de consemnare a rezultatului votului privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Comisia mixtă de rechiziţii a judeţului
Călăraşi. În urma votului secret, am constatat următoarele :
- domnul Ştefan Ion a obţinut : 28 voturi « pentru » din 28 de voturi exprimate.
( Domnul consilier Tomoiagă Ştefan Liviu părăseşte sala)
Domnul Filipescu Răducu George:
Mulţumim domnule consilier. În consecinţă, proiectul de hotărâre nr. 4 nu a fost
aprobat deoarece nu a îndeplinit cvorumul necesar. Rămâne să-l discutăm într-o şedinţă
viitoare.
În ceea ce priveşte proiectul de hotărâre nr. 5, reprezentantul Consiliului Judeţean
în Comisia mixtă de rechiziţii, a fost ales domnul vicepreşedinte Ştefan Ion.
Nu mai supunem la vot cele două proiecte de hotărâri deoarece, prin votul
dumneavoastră, v-aţi exprimat opţiunile,
Proiect de hotărâre nr. 6 privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea imobilului situat în comuna Curcani, sat Curcani, str. Carol I, nr. 113, judeţul
Călăraşi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Nu sunt amendamente.
Dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 7 pentru modificarea Hotărârii nr. 108/2012 privind
validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publicăşi
stabilirea indemnizaţiei acestora.
Domnul Filipescu Răducu George:
Nu sunt amendamente.

Dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 8 privind completarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Centrului Cultural Judeţean Călăraşi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Nu sunt amendamente.
Dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 9 privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Nu sunt amendamente.
Dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 10 privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Nu sunt amendamente.
Dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 11 pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Călăraşi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Nu sunt amendamente.
Dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 12 privind aprobarea implementării proiectului “Achiziţie
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de
intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a
primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia – etapa a II a”, prin Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”.
Domnul Filipescu Răducu George:
Nu sunt amendamente.

Dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 13 privind aprobarea activităţilor în care va fi implicat
Consiliul Judeţean Călăraşi în managementul şi implementarea proiectului “Achiziţie
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de
intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a
primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia – etapa a II a” şi a cheltuielilor
judeţului Călăraşi legate de proiect.
Domnul Filipescu Răducu George:
Nu sunt amendamente.
Dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 14 privind emiterea unor licenţe de traseu, în vederea
efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.
Domnul Filipescu Răducu George:
Nu sunt amendamente.
Dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiectul de hotărâre nr. 15 privind aprobarea trecerii unui imobil, aflat în
proprietatea publică a judeţului Călăraşi, din administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi,
în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Nu sunt amendamente.
Dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dragi colegi, declar închise lucrările şedinţei noastre de astăzi şi vă doresc o zi
bună în continuare.
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