ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 4540/15.05.2012
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 15 mai 2012, în şedinţa extraordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr. 207/14.05.2012
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 extraordinară.
La lucrările şedinţei au participat 27 din 31 de consilieri judeţeni în
funcţie, fiind absenţi motivaţi: Cîrciu Cristian Nicolae, Munteanu Laura
Cristina, Rotaru Ion, Drăgulin Alin Bogdan.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- directori din aparatul
de specialitate al Consiliului Judeţean
Călăraşi;
- reprezentanţi ai mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă informez că la şedinţa de astăzi suntem prezenţi 26 din 31 de
consilieri în funcţie. Din punct de vedere al regulamentului şedinţa este
statutară.
La mape aveţi procesul verbal al şedinţei ordinare din data de
25.04.2012.
(Intră în sală domnul consilier Rogoz Nicolae)
Dacă aveţi amendamente la procesul verbal, vă rog să le faceţi.
Supun la vot procesul verbal.
(Domnul consilier Maier Radu nu participă la vot)
În unanimitate aprobat.
Ordinea de zi este următoarea:

1. 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.
Supun la vot ordinea de zi.
(Domnul consilier Maier Radu nu participă la vot)
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 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, dar dacă aveţi vreo intervenţie în plen vă rog,
vă ascult.
Nu sunt intervenţii deci, dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
(Domnii consilieri Dinulescu Marian şi Maier Radu nu participă la vot)
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 20 voturi „pentru” şi 5 „abţineri”:
Aron Emanoil, Vasile Alexandru, Magearu Anton, Popa Marian, Mandache
Gheorghe.
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă mulţumesc pentru participare şi ne vom vedea în curând într-o
şedinţă ordinară. O zi bună tuturor!
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