ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 10997/14.11.2012
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 14 noiembrie 2012, în şedinţa extraordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr. 426/13.11.2012
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 24 din 29 de consilieri judeţeni în funcţie, fiind
absenţi motivaţi: Georgescu Bogdan George, Drăgan Marian, Tomoiagă Ştefan Liviu,
Mihai Ion, iar absent nemotivat: Stoiciu Marin.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Miu Mihai – director economic D.C.E.P. Călăraşi;
- domnul Constantinescu Leontin – director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială
Călăraşi;
- domnul Dohot Nicu – manager financiar-contabil al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Călăraşi;
- domnul Apostol Ştefan – trezorier şef al D.G.F.P. Călăraşi;
- doamna Bănăţeanu Carmen – reprezentant al Spitalului de Psihiatrie Săpunari;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi ai mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnilor consilieri, vă informez că la şedinţa de astăzi suntem prezenţi 24 din 29
de consilieri în funcţie. Din punct de vedere al regulamentului şedinţa este statutară.
La mape aveţi procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 31.10.2012. Dacă
aveţi amendamente sau observaţii la procesul verbal, vă rog să le faceţi.
Supun la vot procesul verbal.
În unanimitate aprobat.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor înregistrate la
nivelul unităţilor administrativ - teritoriale, pe anul 2012.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a
cofinanţării proiectului „Ambulatoriul Spitalului de Psihiatrie Săpunari, judeţul Călăraşi”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a
cofinanţării proiectului „Modernizarea Centrului de Asistenţă Medico – Socială Călăraşi”.
4. Proiect de hotărâre privind emiterea unei licenţe de traseu, în vederea
efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.
Supun la vot ordinea de zi.
În unanimitate aprobată.
Domnul Filipescu Răducu George:
Pentru operativitate, vă propun să nu mai dau citire proiectelor de hotărâri,
considerând ca acestea au fost deja studiate de dumneavoastră în şedinţele de comisii,
în-afară de cazurile unde avem amendamente sau solicitări.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor
înregistrate la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale, pe anul 2012.
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre, s-au mai adăugat două primării care au venit cu
facturi ieri şi nu am mai apucat să le băgăm la mape. Este vorba de primăria Frumuşani
şi primăria Crivăţ. Vă rog să acceptaţi introducerea lor în anexă. Este vorba despre
arieratele pe care le are fiecare unitate. Ştiţi foarte bine cum s-au repartizat banii. Dacă
aveţi obiecţiuni, vă rog să le faceţi.
Are cuvântul domnul consilier Muşat Emil.
Domnul Muşat Emil :
Domnule preşedinte, ştiu că erau 27 de localităţi şi văd că au rămas 25. Asta ce
înseamnă, că celelalte localităţi nu au raportat arierate ?
Domnul Filipescu Răducu George:
Nu domnule consilier, înseamnă că nu au venit cu facturi care să dovedească
arieratele. Sunt multe localităţi, furnizori de servicii sau constructori care nu au făcut
facturarea. N-au făcut facturarea pentru că trebuie să plătească tva -ul. Sunt multe lucrări
care sunt executate şi nu sunt facturate. Nimeni nu-ţi poate plăti o factură decât dacă a
depăşit 90 de zile şi atunci intră în criteriu de arierată.
Domnul Dragu Nicolae :
Domnule preşedinte, Călăraşiul a avut 7 rectificări de buget, arierate nu are, asta
însemnând că a luat o moştenire bună. De ce se plânge toată ziua prin oraş domnul
primar că nu are bani, că i-am lăsat o gaură foarte mare ? Vă rog să-i atrageţi atenţia
politic.
Domnul Filipescu Răducu George:
Eu vreau să vă spun că nu cunosc situaţia de la Călăraşi, dar poate să fie situaţia
care am menţionat-o anterior, adică să aibe lucrări executate şi să nu fie facturate.

Domnul Dragu Nicolae :
Să-l chemaţi şi să staţi de vorbă domnule preşedinte. Are probleme grave, vine
iarna, cu puţurile de mare adâncime nu a finalizat lucrarea, avea termen luna aceasta.
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnule consilier, noi acum împărţim bani pentru facturi neachitate. Pe Călăraşi
s-ar putea să apară arierate peste o săptămână, o lună, cine ştie ?
Oricum, am reţinut ideea şi o să discutăm.
Dacă nu mai sunt alte intervenţii, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul
său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a
cofinanţării proiectului „Ambulatoriul Spitalului de Psihiatrie Săpunari, judeţul Călăraşi”.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 3 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a
cofinanţării proiectului „Modernizarea Centrului de Asistenţă Medico – Socială Călăraşi”.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind emiterea unei licenţe de traseu, în vederea
efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnilor consilieri închei lucrările şedinţei noastre de astăzi, vă mulţumesc pentru
participare şi vă doresc o campanie electorală plăcută.

PREŞEDINTE,
JUDEŢULUI,
ing. Răducu George FILIPESCU

Întocmit,
Deliu Vetuţa

SECRETARUL
Dumitru TUDONE

