ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 10153/09.10.2013

PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 09 Octombrie 2013, în şedinţa extraordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr. 286/07.10.2013
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
extraordinară.
La lucrările şedinţei au participat 27 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie, fiind
absenţi motivaţi: Popa Marian, iar absent nemotivaţi: Alecu Gheorghe, Iliescu Eugenia.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Stan Ion – director Camera Agricolă Călăraşi;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi ai mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Buna ziua dragi colegi, suntem prezenţi 27 din 30 de consilieri în funcţie. Din punct de
vedere al regulamentului şedinţa este statutară. Declar deschise lucrările şedinţei noastre de
astăzi.
Înainte de a da curs ordinii de zi, mai avem de adăugat un proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al Judeţului Călăraşi pe anul 2013 şi care va fi punctul nr. 4.
Acest proiect de hotărâre a fost iniţiat pentru a putea ajuta cu contravaloarea salariilor la
Spitalul de Psihiatrie Săpunari. Adică le dăm dreptul să-şi elibereze banii pentru salarii.
Ordinea de zi modificată este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a asocierii în parteneriat a
Judeţului Călăraşi cu unităţi administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Călăraşi în vederea
depunerii unei aplicaţii în cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii
pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru
reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor
culturale de drept public din domeniul rural şi mic urban.
2. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui imobil din domeniul
public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prin U.M. 2523 Bucureşti,
în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a unor
bunuri aflate în patrimoniul judeţului Călăraşi.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Călăraşi pe anul
2013.
Supun la vot ordinea de zi modificată.
În unanimitate aprobată.
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Domnul Filipescu Răducu George:
De asemenea, pentru operativitate vă propun să nu mai dau citire proiectelor de
hotărâri în întregime, ci numai titlului acestora ţinând cont de faptul că dumneavoastră le-aţi
studiat deja în şedinţele de comisii. Acolo unde sunt amendamente sau observaţii le vom
discuta împreună şi apoi le vom supune la vot.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind aprobarea de principiu a asocierii în parteneriat a
Judeţului Călăraşi cu unităţi administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Călăraşi în vederea
depunerii unei aplicaţii în cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii
pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru
reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor
culturale de drept public din domeniul rural şi mic urban.
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă aduc la cunoştinţă că localităţile care vor beneficia de acest program sunt cele care
sunt menţionate în anexa pe care o aveţi în faţă. Este vorba de un număr de 27 de localităţi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind solicitarea de transmitere a unui imobil din domeniul
public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prin U.M. 2523 Bucureşti,
în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 3 privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a unor
bunuri aflate în patrimoniul judeţului Călăraşi.
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre avem un amendament formulat de domnul consilier Dragu
Nicolae în şedinţa de comisie, care propune ca suma limită cu care să înceapă licitaţia să fie
de 600.000 lei.
Vreau să vă informez că la ora actuală există un singur solicitant. Noi ca şi Consiliu
Judeţean, avem interesul ca acest fery-boat să funcţioneze cât mai repede. Probabil că peste
5–6 ani suma va fi mică, iar noi facem un contract pe termen lung. Deocamdată, ca să dăm
drumul acestei activităţi, asta este propunerea pe care o facem, de 100.000 euro.
Domnul Dragu Nicolae :
Domnule preşedinte, am făcut un studiu cu privire la acest ferry-boat şi la pod. Cam
2.000.000 de euro să zicem ar încasa anual. Noi ca şi Consiliu Judeţean nu luăm nici măcar
10% din încasări.
Domnul Filipescu Răducu George:
Cine încasează 2.000.000 de euro domnule consilier, cei care fac transportul acum?
Domnul Dragu Nicolae :
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Adevărul este că acest studiu a fost făcut cam acum 4 ani când nu era criza
economică, să spunem că acum ar încasa jumătate, cam 1.100.000 de euro. Vorbim despre
Ostrovit.
Domnul Filipescu Răducu George:
Eu pot să vă spun că cel care face acum transportul, transportă mărfuri de mare
gabarit cu un mare risc . Sunt maşinile care transportă materie primă pentru Saint-Gobain.
Toate acele maşini vor fi transportate cu ferry-boatul nostru, pentru că el face relaţia
România-România iar noi vom face relaţia România-Bulgaria. Maşinile cu materie primă
pentru Saint-Gobain vin din Bulgaria şi n-au altă variantă, altfel ar veni cu ferry-boatul nostru.
Acele maşini cred că asigură cel puţin 50% din încasările Ostrovit-ului la ora actuală. Dacă ar
funcţiona ferry-boatul nostru, atunci încasările lui se vor reduce de la 1.000.000 de euro cât
spuneţi dumneavoastră la 500.000 de euro. Treaba asta cum că se câştigă 1.000.000 de
euro mie mi se pare un pic umflată. Să câştigi atâta din transport fluvial mă miră. După
calculele mele, înseamnă că ia în jur de 10.000 lei pe zi. Exclus, nu cred.
Domnul Dragu Nicolae :
Ideea este ca să avem şi noi ceva din profit, măcar 5%, la asta m-am referit. Nu este
de pomană. Şi dacă-l dăm la fier vechi luăm mai mulţi bani pe el.
Domnul Filipescu Răducu George:
Aici este vorba strict de activitate domnule consilier. Dacă majorăm suma cum aţi
propus dumneavoastră în amendament, probabil nu va mai veni nimeni. Este făcută şi
publicitate de mai multă vreme şi suntem frecvent întrebaţi de ce nu-l închiriem. Uite că nu se
înghesuie nimeni la uşă.
Domnul Vîrtejanu Liviu:
Pe mine m-ar interesa dacă la ei s-a rezolvat problema, dacă ne primesc sau nu în
port.
Domnul Ştefan Daniel:
Avem avizul părţii bulgare care şi-a dat acceptul. Au finalizat procedura de transfer al
portului de la privat la stat înapoi dar, deocamdată, nici ei nu au operator. Asta nu ne
împiedică pe noi să operăm.
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă daţi seama că nu ne apucam să închiriem ferry-boatul dacă nu aveam avizul
bulgarilor. Doar facem transport România-Bulgaria nu România-România.
Domnul Vîrtejanu Liviu:
A doua problemă care mă interesează este legată de transportul ăsta pe care-l face
Ostrovit-ul pentru Saint-Gobain. Poate reuşim şi noi să facem un contract cu ei.
Domnul Filipescu Răducu George:
Noi nu putem să încheiem nici un contract pentru că noi dăm în concesiune.
Contractul îl face firma care ia concesiunea. Noi nu putem decât să discutăm şi să ajutăm la
treaba asta dacă putem.
Domnul Dragu Nicolae :
Îmi amintesc că am fost de trei ori în Bulgaria pentru treaba asta cu ferry-boatul.
Domnul Filipescu Răducu George:
Şi vă amintiţi foarte bine că primarul de la Silistra nu era de acord deloc cu acest
transport.
Domnul Vîrtejanu Liviu:
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asta.

De portul acesta al nostru mai ştiţi ceva?
Domnul Filipescu Răducu George:
Porturile vor trece de Consiliul Judeţean de la 01.01.2014, dar este o altă problemă

Problema noastră este să închiriem acest ferry-boat şi după aceea, proprietarul trebuie
să fie interesat să-şi ia toate avizele.
Domnul Georgescu Bogdan George:
Pentru domnul consilier Dragu Nicolae vreau să subliniez faptul că prin obiectivele
acestui contract, se vor crea 40 locuri de muncă, ceea ce este foarte bine şi pentru municipiu
şi pentru judeţ.
Domnul Filipescu Răducu George:
Bine, locurile de muncă nu sunt pe ferry-boat, tocmai de aceea îi dăm şi terenul. Îşi
poate face acolo o fabrică de cherestea, ceva.
Acestea fiind spuse, supun la vot amendamentul formulat de domnul consilier Dragu
Nicolae.
Amendamentul a fost respins cu: 22 voturi „împotrivă”: Ana Titu, Barbu Valentin,
Dinulescu Marian, Drăgan Marian, Filipescu Răducu George, Enciu Niculae, Georgescu
Bogdan George, Ghiveciu Camelia, Mihai Ion, Prică Ruxandra Alina, Rogoz Nicolae, Samoilă
Ion, Sbârcea Marius Virgil, Ştefan Ion, Pandea Ciprian, Vîrtejanu Liviu, Vrăjitoru Sorinel
Marian, Craiu Jolan, Petcu Victor, Enciu Eugen Marian, Pascu Violeta, Pavalaşc Claudia; 3
„abţineri”: Muşat Emil, Mandache Gheorghe, Manea Ionel şi 2 voturi „pentru”: Dragu Nicolae,
Rădulescu Gabriel.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 25 voturi „pentru” şi 2 „abţineri”: Dragu Nicolae,
Rădulescu Gabriel.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Călăraşi pe
anul 2013.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă mulţumesc pentru participare, închei lucrările şedinţei noastre de astăzi şi vă
doresc o zi bună în continuare.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu George FILIPESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Întocmit,
Deliu Vetuţa
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