ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 8075/25.06.2014
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 25 Iunie 2014, în şedinţa ordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr. 243/19.06.2014
Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Ştefan Ion, vicepreşedinte 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 26 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie, fiind absenţi
motivat: Filipescu Răducu George, Georgescu Bogdan George, Iliescu Eugenia, Prică Ruxandra
Alina.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Miu Mihai – director adjunt D.C.E.P. Călăraşi;
- domnul Constantinescu Leontin – director Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi;
- domnul Neagu Marian – director Muzeul Dunării de Jos Călăraşi;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi ai mass – media.
Domnul Ştefan Ion:
Buna ziua stimaţi colegi, suntem prezenţi 26 din 30 de consilieri în funcţie. Din punct de vedere
al regulamentului şedinţa este statutară. Declar deschise lucrările şedinţei noastre de astăzi.
Domnul Ştefan Ion:
Aveţi în faţă procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 04.06.2014.
Dacă nu aveţi amendamente sau observaţii, supun la vot procesul verbal.
În unanimitate aprobat.
Domnul Ştefan Ion:
Iniaţial, ordinea de zi este compusă din 12 proiecte de hotărâri şi punctul ”Diverse”, dar în
şedinţa Comisiei de studii, prognoze economico–sociale, buget–finanţe, integrare europeană şi
administrarea domeniului public şi privat al judeţului, domnul consilier Vîrtejanu Liviu a formulat un
amendament cu privire la amânarea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie « Dezvoltare Infrastructură pentru
Asistenţă Socială – Cămin de bătrâni » Faza – Studiu de Fezabilitate, pentru o reanalizare a acestuia
şi pentru o fundamentare mai detaliată.
Supun la vot amendamentul formulat de domnul consilier Vîrtejanu Liviu.
În unanimitate aprobat.
Supun la vot ordinea de zi finală.
În unanimitate aprobat.
Deci, ordinea de zi cu modificarea menţionată mai sus va fi următoarea :
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2014
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării imobilului reprezentând Centrul de Dezinsecţie
Fundulea
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 2/2014 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 achitarea arieratelor
provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital pentru cofinanţarea proiectelor de
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infrastructură şi a programelor de dezvoltare locală, pe unităţi administrativ–teritoriale, pe anul 2014 şi
estimările pentru anii 2015–2017
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 4/2014
privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2013, în exerciţiul
bugetar al anului 2014
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a devizului
general la obiectivul de investiţie “Modernizarea şi Reabilitarea drumurilor judeţene DJ402 tronson
DN4 – Curcani – Măriuţa – limită judeţ Ialomiţa km 0+000 – km 53+700 şi DJ302 tronson DN3 –
Belciugatele – Măriuţa – limită judeţ Ialomiţa km 0+000 – km 15+365”, Faza – Documentaţie de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a devizului
general la obiectivul de investiţie “Modernizarea şi Reabilitarea DJ100 tronson Postăvari – Orăşti –
Pădurişu – Frumuşani km 51+852 – km 58+352”, Faza – Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţie
7. Proiect de hotărâre privind emiterea unei licenţe de traseu, în vederea efectuării
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Organigramei şi a Statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 106/2004 privind înfiinţarea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, aprobarea Organigramei şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 136/2013 privind constituirea Comisiei
pentru protecţia copilului Călăraşi
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei Economico-Militare a Judeţului Călăraşi
12. Diverse.
Supun la vot ordinea de zi cu modificare.
În unanimitate aprobată.
Domnul Ştefan Ion:
De asemenea, vă propun să dau citire numai titlului proiectelor de hotărâri deoarece
dumneavoastră le-aţi studiat deja în şedinţele de comisii, iar acolo unde sunt amendamente sau
solicitări, le vom discuta şi le vom supune votului.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul
2014
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind aprobarea lotizării imobilului reprezentând Centrul de
Dezinsecţie Fundulea
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 3 pentru modificarea Hotărârii nr. 2/2014 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 achitarea arieratelor
provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital pentru cofinanţarea proiectelor de
infrastructură şi a programelor de dezvoltare locală, pe unităţi administrativ–teritoriale, pe anul 2014 şi
estimările pentru anii 2015–2017
Nu sunt amendamente.
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Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 4 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 4/2014
privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2013, în exerciţiul
bugetar al anului 2014
Domnul Ştefan Ion:
Vă rog să-mi permiteţi să formulez un amendament la acest proiect de hotărâre şi anume:
suma de 525 mii lei, reprezentând obiective de investiţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi
necontractate până la această dată, se trece de la poziţia “transferuri pentru investiţii la spitale” la
poziţia “dotări pentru spitale” la Consiliul Judeţean Călăraşi.
Supun la vot amendamentul.
Amendamentul a fost aprobat cu: 25 voturi “pentru” şi 1 “abţinere”: Muşat Emil.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul mai sus aprobat.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a devizului
general la obiectivul de investiţie “Modernizarea şi Reabilitarea drumurilor judeţene DJ402 tronson
DN4 – Curcani – Măriuţa – limită judeţ Ialomiţa km 0+000 – km 53+700 şi DJ302 tronson DN3 –
Belciugatele – Măriuţa – limită judeţ Ialomiţa km 0+000 – km 15+365”, Faza – Documentaţie de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie
Nu sunt amendamente.
Domnul Vîrtejanu Liviu:
Domnule preşedinte de şedinţă, vă rog să-mi permiteţi o intervenţie: rog executivul Consiliului
Judeţean să ne transmită pe tablete şi devizul general al acestor două proiecte de hotărâri, nr. 5 şi nr.
6.
Domnul Ştefan Ion:
Am înţeles domnule consilier, vom ţine cont de rugămintea dumneavoastră.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 6 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a devizului
general la obiectivul de investiţie “Modernizarea şi Reabilitarea DJ100 tronson Postăvari – Orăşti –
Pădurişu – Frumuşani km 51+852 – km 58+352”, Faza – Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţie
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat
Proiect de hotărâre nr. 7 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
Proiect de hotărâre nr. 8 pentru modificarea şi completarea Organigramei şi a Statului de
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi
Domnul Ştefan Ion:
Vă rog să-mi permiteţi să formulez un amendament în ceea ce priveşte acest proiect de
hotărâre : solicit să aprobăm transformarea unui post de medic rezident în medic specialist. Domnul
secretar vă va da explicaţia necesară.
Domnul Tudone Dumitru :
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În cursul zilei de astăzi ne-a venit solicitarea de la Spitalul Judeţean de Urgenţă având în
vedere că un medic rezident anul 5 a promovat examenul de rezidenţiat şi a prezentat certificatul emis
de Ministerul Sănătăţii pentru încadrarea ca medic specialist.
Domnul Ştefan Ion:
Supun la vot amendamentul.
În unanimitate aprobat.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul mai sus aprobat.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 9 pentru modificarea Hotărârii nr. 106/2004 privind înfiinţarea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, aprobarea Organigramei şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
Domnul secretar ne va da explicaţia necesară.
Domnul Tudone Dumitru :
Pentru a putea participa la Programul RABLA de înnoire a parcului auto Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, este nevoie să se schimbe de la art. 1 al hotărârii vechi
sintagma « serviciul public judeţean » în « instituţie publică judeţeană » deoarece această formulare
se cere la minister.
Domnul Ştefan Ion:
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 10 pentru modificarea Hotărârii nr. 136/2013 privind constituirea
Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat
Proiect de hotărâre nr. 11 privind aprobarea Monografiei Economico-Militare a Judeţului
Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat
Domnul Dragu Nicolae :
Domnule preşedinte de şedinţă vreau să propun executivului Consiliului Judeţean ca la o
rectificare următoare să se refacă fondul de rezervă, este zero la ora actuală şi cine ştie ce se mai
poate întâmpla.
Domnul Ştefan Ion:
Da domnule consilier, o să discutăm cu doamna director economic şi vedem ce se poate face,
poate să luăm de la investiţii de undeva.
Dacă nu mai sunt alte intervenţii, închei lucrările şedinţei noastre de astăzi, vă mulţumesc
pentru participare şi vă doresc o zi bună în continuare !
VICEPREŞEDINTE,
ing. Ion ŞTEFAN

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Întocmit,
Deliu Vetuţa
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