ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 3146/27.03.2013
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 27 martie 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi,
convocată prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 67/21.03.2013
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 27 din 29 de consilieri judeţeni în funcţie, absenţi
motivaţi fiind: Dinulescu Marian şi Petcu Victor.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Roibu Mihai – director D.G.A.S.P.C. Călăraşi;
- domnul Neagu Marian – director Muzeului Dunării de Jos Călăraşi;
- domnul Şerban Romulus Dan – manager Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi;
- doamna Gheorghe Mihaela – Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială Călăraşi;
- doamna Kovacs Tatiana – Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială Călăraşi;
- domnul Constantinescu Leontin – director Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi;
- domnul Dragomir Gheorghe – director SC Drumuri şi Poduri SA Călăraşi;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Bună ziua stimaţi colegi, declar deschise lucrările şedinţei noastre de astăzi. Suntem
prezenţi 26 din 28 de consilieri judeţeni în funcţie. Din punct de vedere al regulamentului,
şedinţa este statutară.
La mape aveţi procesul verbal ale şedinţei ordinare din data de 28.02.2013 şi procesul
verbal al şedinţei extraordinare din data de 04.03.2013. Dacă nu aveţi amendamente sau
observaţii, supun la vot procesele verbale.
În unanimitate aprobate.
Domnul Filipescu Răducu George:
La ordinea de zi avem câteva modificări şi anume: s-au mai adăugat două proiecte de
hotărâri pentru completarea componenţei Consiliului Judeţean cu membrul care o va înlocui
pe doamna deputat Dragomir Maria; un proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii
nr. 22/2013 şi proiectul de hotărâre nr. 4 care priveşte Casa memorială Vasilescu Vasia, îl
vom scoate de pe ordinea de zi deoarece au apărut nişte probleme juridice. Nu ştim exact să
vă spunem care sunt acestea. Aceasta a fost donată către Consiliul Judeţean, cu o clauză
foarte bune, adică să rămână ca şi casă memorială. Noi vom analiza mai în amănunt situaţia
şi când vom fi puşi la punct cu toate detaliile, vom relua în discuţie acest proiect de hotărâre.
Dacă nu aveţi obiecţii sau alte completări, ordinea de zi în noua formulă este
următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 81/2012 privind
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.
Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi pe anul 2013, precum şi a estimărilor pentru următorii 2 ani.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statului de funcţii şi a
structurii organizatorice ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului „Dunării de
Jos” Călăraşi.
6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 77/2012 privind constituirea
Comisie de validare din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi.
7. Proiect de hotărâre privind respingerea/admiterea plângerii prealabile formulate de
domnul Roibu Mihai, Directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Călăraşi.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 22/2013 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Biblioteca
Judeţeana “Alexandru Odobescu” Călăraşi, constituirea Comisiei de evaluare a
managementului şi constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
9. Diverse.
Supun la vot ordinea de zi cu modificările mai sus menţionate.
În unanimitate aprobată.
Domnul Filipescu Răducu George:
De asemenea, propun să nu mai dau citire fiecărui proiect de hotărâre în parte ci
numai titlului acestuia, considerând că dumneavoastră le-aţi studiat deja în şedinţele de
comisii. Acolo unde sunt amendamente sau solicitări o să le discutăm şi apoi le vom vota.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind validarea mandatului unui consilier judeţean.
Nu sunt amendamente.
Dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnul Enciu Eugen Marian este invitat în faţă pentru depunerea jurământului.
Domnul Enciu Eugen Marian:
Subsemnatul Enciu Eugen Marian, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările
ulterioare şi art. 7 (1) din legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi
completată, depun în faţa Consiliului Judeţean, următorul jurământ:
“ 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:
Domnul Enciu Eugen Marian este din acest moment consilier judeţean, să-i urăm bun
venit în rândul nostru şi să sperăm că vom avea o colaborare cât mai bună.
Proiect de hotărâre nr. 2 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 81/2012
privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Nu sunt amendamente.
Dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
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În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 3 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.
Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi pe anul 2013, precum şi a estimărilor pentru următorii 2 ani.
Domnul Filipescu Răducu George:
În şedinţa de comisie, domnul consilier Vîrtejanu Liviu a solicitat o situaţie foarte clară
a situaţiei pe care o au cei de la SC Drumuri şi Poduri SA. Am hotărât ca în şedinţa următoare
vom discuta şi despre această subunitate.
Domnul Dragu Nicolae:
Aş vrea ca pe viitor să discutăm mai mult despre drumurile judeţene, de atâţia ani
puteam să avem foarte performantă această latură; în curând o să intrăm în colaps. Să facem
rost de bani să alocăm pe viitor ca deszăpezirea să se facă cu utilajele noastre şi de către
această subunitate. O grămadă de şmecheri fac bani de pe urma noastră. Totul ţine de oraş
şi de judeţ, trebuie să ţinem de oamenii noştri.
Domnul Filipescu Răducu George:
Mulţumim domnule consilier, am reţinut subiectul. Tocmai de aceea am ajuns la
concluzia că trebuie să facem o analiză cât mai serioasă. În primul rând, a situaţiei economice
actuale, în al doilea rând a situaţiei managementului de acolo. După aceea putem să
discutăm subiectul cu privire la calea pe care o adoptăm.
Dacă nu mai sunt alte intervenţii, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 26 voturi „pentru” şi 1 „abţinere”: Muşat Emil.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind modificarea şi completarea Statului de funcţii şi a
structurii organizatorice 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. 5 privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului „Dunării de
Jos” Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 6 pentru completarea Hotărârii nr. 77/2012 privind constituirea
Comisie de validare din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Trebuie să completăm Comisia de validare cu încă patru membri. Vă rog să faceţi
propuneri; aici vom purcede la vot deschis.
Doamna Iliescu Eugenia:
Îl propun pe domnul consilier Barbu Valentin.
Domnul Filipescu Răducu George:
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Domnul Ştefan Ion:
Îl propun pe domnul consilier Vîrtejanu Liviu.
Domnul Filipescu Răducu George:
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Domnul Alecu Gheorghe:
O propun pe doamna consilier Craiu Jolan.
Domnul Filipescu Răducu George:
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
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Domnul Muşat Emil:
Îl propun pe domnul consilier Mandache Gheorghe.
Domnul Filipescu Răducu George:
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Acestea fiind propunerile, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 7 privind respingerea/admiterea plângerii prealabile formulate
de domnul Roibu Mihai, Directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Călăraşi.
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre vom purcede la vot secret, iar modalitatea de vot va fi
următoarea: pe buletinul de vot se găsesc două variante, respingerea şi admiterea. Cine este
de acord cu respingerea va tăia poziţia cu admiterea, iar cine doreşte admiterea va tăia
poziţia cu respingerea. Cred că este destul de clar.
Să înceapă procedura de vot, pentru că buletinele de vot sunt pregătite deja.
(Domnii consilieri sunt invitaţi să voteze în ordinea alfabetică).
După terminarea procedurii de vot, domnul Preşedinte al Comisiei de validare, domnul
consilier Muşat Emil, dă citire procesului verbal.
Domnul Muşat Emil:
În urma exprimării votului secret, am constatat următoarele:
- pentru respingerea plângerii prealabile au fost exprimate: 21 voturi “pentru” şi 6 voturi
“împotrivă” din 27 de consilieri prezenţi;
- pentru admiterea plângerii prealabile au fost exprimate: 6 voturi “pentru” şi 21 voturi
“împotrivă” din 27 consilieri prezenţi.
Astfel, a fost adoptată hotărârea privind respingerea plângerii prealabile formulată de
domnul Roibu Mihai, Directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Călăraşi cu: 21 voturi “pentru” şi 6 voturi “împotrivă” din 27 consilieri prezenţi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă mulţumim domnule consilier, acesta fiind rezultatul putem trece la următorul proiect
de hotărâre.
Proiect de hotărâre nr. 8 pentru modificarea Hotărârii nr. 22/2013 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Biblioteca
Judeţeana “Alexandru Odobescu” Călăraşi, constituirea Comisiei de evaluare a
managementului şi constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Domnul Filipescu Răducu George:
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
La punctul „Diverse” avem o audienţă din partea Centrului pentru Educaţie şi
Dezvoltare Socială Călăraşi. Invit în faţă reprezentantul pentru a ne prezenta informarea.
Doamna Gheorghe Mihaela:
Bună ziua şi mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru promptitudinea cu care aţi
răspuns la solicitarea noastră din 20 martie. Sunt coordonatoare de program educaţional
mentor în cadrul organizaţiei Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială. Vreau să vă
prezint ce am realizat noi în ultimii doi ani în domeniul educaţiei, în special pe grupurile
dezavantajate în judeţul Călăraşi. Asociaţia noastră activează din anul 2009 şi se ocupă, în
general, de creşterea accesului la educaţie, dezvoltarea carierelor şi a unei vieţi mai bune a
tinerilor din grupurile dezavantajate dar cu accent pe grupurile de romi. Proiectul nostru s-a
derulat în perioada 2011 şi se încheie în luna august 2013. Acest program se desfăşoară în
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trei regiuni al ţării: în centru, în nord-vest şi în regiunea Sud Muntenia. Este un program
implementat din fondul pentru educaţia romilor şi este finanţat de Fondul Social European.
Noi am gestionat un numă de opt şcoli din judeţul Călăraşi, din care am selectat 400
de copii pentru care am susţinut şedinţe de pregătire suplimentară la limba română şi
matematică în ideea de a le consolida cunoştinţele şi a le facilita examenul de capacitate care
se suţine la încheierea clasei a opta. Am angajat 48 de profesori, 32 de mentori în ideea de a
se asigura ca se ia note bune, ca se fregventează orele de curs şi se participă la sesiunile de
meditaţii. De asemenea s-au oferit subvenţii lunare în valoare de 50 euro/lună pentru navetă,
aachiziţionare de cărţi şi altele. Li s-au oferit, de asemenea şi sandwich-uri pentru a putea
continua meditaţiile de după cursuri.
Au avut loc şi schimburi de experienţă între profesorii din cele trei regiuni, s-au
dezvoltat anumite teme care să ajute profesorii să înţeleagă mai bine problemele cu care se
confruntă. Ceea ce este important de reţinut pentru dumneavoastră este faptul că sunt copii
care ajung în clasa a opta cu deficienţe de scris, la nivel de clasa a patra sau a treia chiar.
Vreau să vă spun că, prin programul desfăşurat de noi, aproape 90% din copii de clasa a opta
au reuşit să intre la liceu.
Noi vrem să vă aducem în atenţie faptul că, în curând, acest program de va termina şi
pentru fiecare şcoală s-au cheltuit în jur de 50.000 euro. Noi v-am ruga să luaţi în consideraţie
sustenabilitatea, adică continuarea acestui program după terminarea fondurilor europene prin
alocarea unor subvenţii de la bugetul de stat măcar pentru primul semestru al anului,
Dacă aveţi întrebări sau nedumeriri, vă rog, vă ascult.
Domnul Dragu Nicolae:
Aş vrea să vă spun că, dacă o să mai desfăşuraţi astfel de programe pe viitor, puteţi să
vă bazaţi, să vă axaţi pe municipiul Călăraşi. În municipiul Călăraşi sunt 16.000 de romi şi în
jur de 55.000 dacă nu chiar 70.000 în tot judeţul. Să mergeţi şi la Consiliile Locale, pentru că
judeţul Călăraşi are bani.
Domnul Muşat Emil:
Bine aţi spus dumneavoastră, este problemă de societate civilă. Cred că, Consiliul
Judeţean se poate implica în proiectul dumneavoastră dar, pentru a putea fi discutat acest
subiect într-o viitoare şedinţă, ne-ar fi util un scurt raport în care să ne prezentaţi activitatea
dumneavoastră pe scurt, câţi copii din grupul ţintă au promovat examene şi până la ce nivel
au ajuns şi dacă în zona dumneavoastră de interes unde aţi lucrat, a scăzut rata abandonului
şcolar. Şi, de asemenea, în ce constă sprijinul solicitat. Vă mulţumesc, atât am avut de spus.
Domnul Mandache Gheorghe:
Eu cred că sunt şi copii de români dezavantajaţi nu numai copii romi. Dacă vreţi ca să
aveţi votul meu la propunerea executivului când se va lua în discuţie acest subiect, trebuie să
luaţi în calcul şi copii români care sunt în aceeaşi situaţie ca şi copiii romi. Aş vrea să vă
întreb cât a costat acest proiect care s-a demarat pe doi ani?
Doamna Gheorghe Mihaela:
Domnule consilier, am spus mai devreme, acest proiect nu s-a adresat numai copiilor
romi, sunt şi copii din familii de români. În curând se va iniţia studiul de final de proiect unde
vom avea toate datele. Imediat cum va fi finalizat acest raport, imediat vă va fi comunicat şi
dumneavoastră. Proiectul s-a declanşat pe toate cele trei regiuni cu o sumă de 3.000.000 sau
4.000.000 euro pentru 1250 de elevi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Aş vrea să adaug şi eu ceva. Dacă acest proiect se termină în august anul acesta,
înseamnă că o astfel de nişă poate să apară din nou. Deci există posibilitatea ca acest
program să se continue pe bani europeni. Dacă nu există această posibilitate, acest proiect
poate să devină un proiect din care să derive un program naţional. Există un program naţional
„Laptele şi cornul” care în curând se va transforma într-o masă caldă pe zi la elevii şcolari şi
preşcolari. Există programul naţional „Mărul”. Pot să vă spun ca jumătate din copiii acestei ţări
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fac parte din familii cu situaţie defavorabilă. Trebuie să mergem pe un program naţional
integrat. Aceşti copii nu sunt ai Consiliului Judeţean sau ai Consiliului Local, sunt copiii
naţiunii române.
Eu vă spun un singur lucru: nu putem să aruncăm în sarcina Consiliului Judeţean
această situaţie, pentru că vă spun clar, nici un Consiliu Judeţean nu va putea să vă aloce din
proprii bani, deoarece 52% din bugetul Consiliului Judeţean se duce pentru Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Deci, mai repede vă duceţi şi promovaţi un proiect
de hotărâre pe care noi să putem să-l susţinem. Părerea mea aceasta este şi am făcut un
comentariu, pur şi simplu. Consiliul Judeţean nu are surse de finanţare decât bugetul naţional.
Vă mulţumim pentru ce aţi făcut dar acesta este punctul meu de vedere.
Domnul Mandache Gheorghe:
Când vom discuta despre proiectul cu drumurile judeţene, vă rog să aduceţi şi discuţia
despre investiţiile care s-au făcut în judeţul Călăraşi la ferry-boat care este o platformă
plutitoare şi care domnul Vîrtejanu Liviu a avut 4 ani la dispoziţie şi nu a rezolvat problema;
despre Centrul de Afaceri care este o clădire extraordinar de frumoasă dar care nu produce
nimic şi despre rampa ecologică. Noi ducem gunoiul de la Călăraşi la Slobozia şi plătim
aproape dublu pentru treaba asta.
Domnul Muşat Emil:
Având în vedere situaţia disperată de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi şi mă
refer la faptul că, în ultima perioadă, unii medici au demisionat, vă rog să solicitaţi firmei care
asigură managementul privat să ne comunice şi nouă obiectivele propuse pentru
eficientizarea spitalului şi stadiul în care se află acest plan de management.
Domnul Filipescu Răducu George:
Mă bucur că aţi deschis acest subiect domnule consilier şi vreau să vă fac o informare
dragi colegi. Eu am purtat o discuţie cu actualul manager şi i-am spus foarte clar:
eficientizarea spitalului nu înseamnă degradarea actului medical. Nu vreau să intru în
amănunte dar la momentul când voi avea o rezoluţie foarte clară, o să vă informez şi pe
dumneavoastră. Lucrurile trebuie văzute în două sensuri şi anume: să ai act medical de
calitate şi să nu consumi mai mult decât îţi trebuie. Nu se poate să echilibrezi financiar dar
actul medical se desfăşoară la Bucureşti. Este un punct de vedere pe care i l-am şi spus, o so spun şi în conferinţa de presă şi mai are o săptămână ca să rezolve această problemă.
Dacă nu, i-am şi spus, îmi pare rău ne vom despărţi.
Dragi colegi, 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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