PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 25 aprilie 2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean
Călăraşi, convocată prin dispoziţia Preşedintelui nr. 163/20.04.2012

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 31 de consilieri judeţeni în funcţie,
fiind absenţi motivaţi: Cîrciu Cristian Nicolae, Vasile Alexandru şi absent
nemotivat: Maier Radu.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Constantinescu Leontin – director al D.A.M.S. Călăraşi;
- domnul Gheorghescu Niki – director Camera Agricolă Călăraşi;
- domnul Dragomir Gheorghe – director SC Drumuri şi Poduri SA Călăraşi;
- doamna Stan Florica – medic de familie;
- doamna Popescu Otilia Simona – medic de familie;
- doamna Burzo Daniela – medic de familie;
- doamna Popescu Carmen Mihaela – medic de familie;
- directori din aparatul
de specialitate al Consiliului Judeţean
Călăraşi;
- reprezentanţi mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Bună ziua domnilor consilieri, suntem prezenţi 27 din 31 de consilieri
judeţeni în funcţie. Din punct de vedere al regulamentului, şedinţa este
statutară.
Aveţi la mapă procesul verbal al şedinţei din data de 30.03.2012. Dacă
nu sunt amendamente sau alte intervenţii, îl supun la vot.
În unanimitate aprobat.

La ordinea de zi am adăugat încă un proiect de hotărâre privind încetarea
raportului de serviciu a domnului Gheorghescu Silviu-Niki. Acest proiect de
hotărâre va fi punctul nr. 12 pe ordinea de zi.
Supun la vot introducerea acestui proiect de hotărâre pe ordinea de zi.
În unanimitate aprobat.
Ordinea de zi, în formula nouă, este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al
Judeţului Călăraşi la 31 martie 2012.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.
19/2012 privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar 2011, în exerciţiul bugetar al anului 2012.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 79/2010 pentru
aprobarea normativului de cheltuieli al consumului lunar de carburanţi pentru
autovehiculele din parcul auto al Consiliului Judeţean Călăraşi.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.
67/2011 privind aprobarea exonerării de la plata redevenţei, pentru SC
GLOBAL LINIE DE TRANSPORT DUNĂREAN SA.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al
S.C. „DRUMURI ŞI PODURI” S.A. Călăraşi.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie
publică, a imobilului reprezentând Punct de lucru Fundulea, aflat în domeniul
public al judeţului Călăraşi.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin negociere directă,
a terenului aferent Dispensarelor nr. 2 şi nr. 9 din Policlinica nr. 2 Călăraşi.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu,
proprietate publică a judeţului Călăraşi, aflat în administrarea Spitalului de
Pneumoftiziologie Călăraşi.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei părţi de imobil
Organizaţiei Judeţene Călăraşi a Partidului Social Democrat.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Centrului
Cultural Judeţean Călăraşi.
12. Proiect de hotărâre privind încetarea raportului de serviciu, al
domnului Gheorghescu Silviu-Niki, din funcţia publică de conducere de Director
executiv al Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi.

13. Diverse.
Supun la vot ordinea de zi.
În unanimitate aprobată.
Dragi colegi, vă propun să nu mai dau citire proiectelor de hotărâri în
ansamblul lor, ci să dau citire numai titlului acestora, având în vedere ca au
fost deja studiate de dumneavoastră în şedinţele de comisii.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu
al Judeţului Călăraşi la 31 martie 2012.
Nu sunt amendamente.
Domnul consilier Magearu Anton are cuvântul.
Domnul Magearu Anton:
Noi am avut nişte observaţii când a fost bugetul judeţului aprobat. Nu au
fost luate în consideraţie, în special de dumneavoastră şi, în concluzie, avem
dreptul să ne abţinem la votarea acestui proiect de hotărâre.
Domnul Filipescu Răducu George:
În regulă domnule consilier, cum doriţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 21 voturi „pentru” şi 6 „abţineri”:
Magearu Anton, Aron Emanoil, Rotaru Ion, Kovacs Emeric, Popa Marian şi
Mandache Gheorghe.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind modificarea şi completarea Hotărârii
nr. 19/2012 privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar 2011, în exerciţiul bugetar al anului 2012.
Nu sunt amendamente.
Domnul consilier Magearu Anton are cuvântul.
Domnul Magearu Anton:
Şi la acest de proiect de hotărâre am o completare, vă rog. Să nu uităm
că de fiecare dată ne-am plâns că nu avem bani. Care este motivul pentru care
nu au fost depuse aceste cereri de rambursare care să acopere minimum de
60% din valoare prefinanţării acordate?
Domnul Filipescu Răducu George:
Doamna director Mureşanu Paraschiva are cuvântul.
Doamna Mureşanu Paraschiva:

După ultimile reglementări ale legislaţiei, prefinanţarea are un termen de
a fi consumată. Având în vedere că în anul 2011 procedura de achiziţii a
contractului de lucrări pe acest proiect nu a primit avizul Autorităţii Naţionale
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, prefinanţarea nu a
avut cum să fie consumată pe lucrările respectivului proiect. Ca urmare, trebuie
să o restituim în primul trimestru al anului 2012 urmând ca să fie solicitată în
bugetul propriu în momentul încheierii contractului de lucrări. Contractul nu a
fost încheiat datorită procedurii de achiziţie.
Domnul Magearu Anton:
Se ştia de termenul scadent doamnă director? Şi ce hibe au fost în
caietul sarcini? Aici au fost nişte hibe, nu se poate, pentru că procedura de
achiziţie este o procedură publică.
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă rog să-mi permiteţi să vă răspund eu la această întrebare, domnule
consilier.
Vreau să vă pun în temă cu un subiect care, la această oră este foarte acut la
nivel naţional. Este vorba de controlul comisiilor asupra unităţilor de
management în programul operaţional regional şi la nivelul programelor
operaţionale sectoriale. Vreau să vă spun că este posibil ca toate Consiliile
Judeţene să ajungem în procese cu propriul nostru stat care a emis Ordonanţe
de Urgenţă ce nu sunt în concordanţă cu legislaţia europeană. Guvernul
României încearcă să arunce pisica în curtea Consiliilor Judeţene considerând
că el a făcut bine ceea ce a făcut.
Am stat de vorbă foarte mult cu domnul ministru Leonard Orban şi am
înţeles foarte bine fenomenul. Este foarte clar că toate Consiliile Judeţene vor
câştiga aceste procese pentru că cei care se fac vinovaţi sunt de fapt
ministerele, care sunt unităţi de management şi care au emis Hotărâri de
Guvern şi Ordonanţe de Urgenţă în neconcordanţă cu legislaţia europeană.
De asemenea, pentru că s-au înăsprit foarte mult controalele, Autoritatea
Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice nu mai poate
face faţă solicitărilor. S-a emis ipoteza că trebuie să angajeze personal calificat
care să verifice absolut toate licitaţiile. Vă spun că aceste persoane sunt
verificate de unităţile de management în prezenţa reprezentantului U.E.
Suntem în vremea în care suntem supravegheaţi, ştiţi dumneavoastră, ca pe
vremea steguleţelor roşii.
Acesta este răspunsul pentru care noi de foarte multe ori întârziem sau
Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice ne
întârzie în a ne spune să mergem cu licitaţia mai departe sau să facem

următorul pas, etc. Atât am avut de spus, am vrut doar să suplimentez la ceea
ce a spus doamna director.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 20 voturi „pentru” şi 7 „abţineri”:
Magearu Anton, Aron Emanoil, Rotaru Ion, Kovacs Emeric, Nemeş Zaharia,
Popa Marian şi Mandache Gheorghe.
Proiect de hotărâre nr. 3 privind modificarea Hotărârii nr. 79/2010
pentru aprobarea normativului de cheltuieli al consumului lunar de carburanţi
pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Judeţean Călăraşi.
(Intră în sală domnul consilier Georgescu Bogdan George)
Nu sunt amendamente.
Domnul consilier Magearu Anton are cuvântul.
Domnul Magearu Anton:
De câţi ani de aplică în judeţul Călăraşi acest program cu laptele şi
cornul?
Domnul Filipescu Răducu George:
De pe vremea domnului Năstase Adrian, din 2002.
Domnul Magearu Anton:
Întrebarea mea este de ce suplimentaţi cu 2 maşini? Pînă acum nu au
fost suficiente?
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnul director Ştefan Daniel are cuvântul.
Domnul Ştefan Daniel:
Acest program a debutat de câţiva ani şi a evoluat de la an la an. A plecat
de la 2 alimente, anul acesta s-a ajuns la 6 alimente, iar pentru anul viitor se
preconizează că vor fi 11 alimente. Automat şi volumul va fi mai mare.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dar nu este vorba numai de lapte şi corn. Este vorba de programul anual
de distribuţie alimente PEAD.
Domnul Magearu Anton:
Informaţia este generală, trebuie să găsim o soluţie. Dacă era pe
cheltuielile nu ştiu cărei persoane astăzi prezente în Consiliul Judeţean, nu
accepta domnul consilier Popescu Haralambie aşa ceva. Mulţumesc, am
înţeles, să mergem mai departe.
Domnul Filipescu Răducu George:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 21 voturi „pentru” şi 7 „abţineri”:
Magearu Anton, Aron Emanoil, Rotaru Ion, Kovacs Emeric, Nemeş Zaharia,
Popa Marian şi Mandache Gheorghe.
Proiect de hotărâre nr. 4 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
nr. 67/2011 privind aprobarea exonerării de la plata redevenţei, pentru SC
GLOBAL LINIE DE TRANSPORT DUNĂREAN SA.
Nu sunt amendamente.
Domnul consilier Magearu Anton are cuvântul.
Domnul Magearu Anton:
Eu propun să-l dăm la casare, să-l dăm la fier vechi. Văd că-l tot amânaţi
la plata redevenţei, nu vedeţi că nu mai face faţă nici măcar la etapa actuală?
Domnul Filipescu Răducu George:
Să se îndeplinească termenul şi-l casăm cu mare drag, domnule
consilier.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 21 voturi „pentru” şi 7 „abţineri”:
Magearu Anton, Aron Emanoil, Rotaru Ion, Kovacs Emeric, Nemeş Zaharia,
Popa Marian şi Mandache Gheorghe.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind aprobarea majorării capitalului social
al S.C. „DRUMURI ŞI PODURI” S.A. Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 24 voturi “pentru” şi 4 “abţineri”:
Magearu Anton, Nemeş Zaharia, Popa Marian şi Mandache Gheorghe.
Proiect de hotărâre nr. 6 privind aprobarea concesionării prin licitaţie
publică, a imobilului reprezentând Punct de lucru Fundulea, aflat în domeniul
public al judeţului Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 22 voturi “pentru” şi 6 “abţineri”:
Magearu Anton, Aron Emanoil, Rotaru Ion, Nemeş Zaharia, Popa Marian şi
Mandache Gheorghe.

Proiect de hotărâre nr. 7 privind aprobarea vânzării, prin negociere
directă, a terenului aferent Dispensarelor nr. 2 şi nr. 9 din Policlinica nr. 2
Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 27 voturi “pentru” şi 1 “abţinere”:
Magearu Anton.
Proiect de hotărâre nr. 8 privind aprobarea închirierii unui spaţiu,
proprietate publică a judeţului Călăraşi, aflat în administrarea Spitalului de
Pneumoftiziologie Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 9 privind aprobarea închirierii unei părţi de
imobil Organizaţiei Judeţene Călăraşi a Partidului Social Democrat.
Nu sunt amendamente.
Domnul consilier Magearu Anton are cuvântul.
Domnul Magearu Anton:
Vechea conducere a Consiliului Judeţean, domnul Arbagic Mihai pe care
l-aţi şi omagiat cu ocazia aniversării care a avut loc acum câteva zile, a urmărit
să facă din acel FORDOC, o unitate care promova proiecte de administraţie
publică de mare succes. Iată, la această dată se duce la un sediu de partid,
oricare ar fi acesta. Aceasta este realitatea valorificării acestui sediu.
Domnul Filipescu Răducu George:
Îmi pare rău să vă spun domnule consilier, dar aceasta se întâmplă
datorită Guvernului Boc, pe care dumneavoastră îl apăraţi, deoarece a dizolvat
tot ce înseamnă centre de perfecţionare prin Hotărâre de Guvern. Vă rog
frumos să vă interesaţi.
Domnul Magearu Anton:
Sunt sigur că şi pe timpul domnului Arbagic Mihai au fost probleme dar
a ştiut să le rezolve cu un personal capabil. Acum lucrurile sau denaturat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnul Arbagic Mihai a avut un Guvern care i-a sprijinit şi i-a ajutat să
facă perfecţionare, domnule consilie. Asta este realitatea.
Are cuvântul domnul consilier Mandache Gheorghe.

Domnul Mandache Gheorghe:
În primul rând, vreau să spun că cererea unui partid de a obţine un sediu
trebuie adresată primăriei, nicidecum Consiliului Judeţean. Primăria este
instituţia care aprobă şi pune la dispoziţia unui partid politic sediul.
Dumneavoastră dacă acum faceţi coaliţie cu acest partid, normal că le puneţi
la dispoziţie un sediu. Noi nu o să fim de acord cu acest sediu.
Domnul Filipescu Răducu George:
Mulţumesc domnilor consilieri, dacă nu mai sunt alte intervenţii supun la
vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 21 voturi „pentru” şi 7 „abţineri”:
Magearu Anton, Aron Emanoil, Rotaru Ion, Nemeş Zaharia, Kovacs Emeric,
Popa Marian şi Mandache Gheorghe.
Proiect de hotărâre nr. 10 privind modificarea Statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 11 privind modificarea Statului de funcţii al
Centrului Cultural Judeţean Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 12 privind încetarea raportului de serviciu, al
domnului Gheorghescu Silviu-Niki, din funcţia publică de conducere de Director
executiv al Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Domnul consilier Magearu Anton are cuvântul.
Domnul Magearu Anton:
Cu nouă luni în urmă chiar dumneavoastră elogiaţi această activitate de
consultanţă agricolă şi domnul Gheorghescu Niki ne spunea atunci că judeţul
Călăraşi o să promoveze. Deziluzie totală, văd că domnul director a renunţat
la această funcţie. Spuneaţi dumneavoastră atunci că trebuie să fie la
conducere un inginer agricol cu experienţă. Important este că proiectele au fost
limitate. Cu o vorbă şi cu o faptă s-a terminat şi cu acest proiect.
Domnul Filipescu Răducu George:

Domnule consilier, domnul director a renunţat la această funcţie
deoarece candidează la Primărie, exact aşa cum candidează şi actualul
ministru al agriculturii la Consiliul Judeţean. Este un drept menţionat în
Constituţie, nimeni nu i-l poate lua.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 25 voturi „pentru” şi 3 „abţineri”:
Magearu Anton, Rotaru Ion, Aron Emanoil.
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă mulţumesc pentru participare stimaţi colegi şi vă doresc o zi bună în
continuare.
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