ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 1045 / 03.02.2012

PROCES VERBAL,

încheiat astăzi 31 ianuarie 2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean
Călăraşi, convocată prin dispoziţia Preşedintelui nr. 39/26.01.2012

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 29 din 31 de consilieri judeţeni în
funcţie, fiind absenţi motivaţi: Rotaru Ion şi Georgescu Bogdan George.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Neagu Ion – director al D.J.A.D.P.P. Călăraşi;
- domnul Constantinescu Leontin – director al D.A.M.S. Călăraşi;
- domnul Apostol Ştefan – trezorier şef al Trezoreriei Călăraşi;
- doamnul Gheorghescu Niki – director al Camerei Agricole Călăraşi;
- domnul Neagu Marian – director al Muzeului Dunării de Jos;
- domnul Ştefan Ion – preşedinte al Organizaţiei Municipale PSD Călăraşi;
- doamna Prică Ruxandra Alina – membru în Consiliul de administraţie al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Călăraşi;
- domnul Dulce Marius – reprezentant al CJC în Adunarea Generală a Acţionarilor
la SC ECOAQUA SA Călăraşi;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi mass – media.
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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.
La mape aveţi procesele verbale ale şedinţelor din: 14 decembrie 2011, 21
decembrie 2011, 05 ianuarie 2012, 11 ianuarie 2012. Dacă nu sunt amendamente
sau observaţii, le supun la vot.
În unanimitate aprobate.
(Intră în sală domnul consilier Dinulescu Marian)
Înainte de a aproba ordinea de zi, îmi permiteţi să introduc un al 15-lea
proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării temporare a sumei de 85.000 lei din
excedentul anual al bugetului propriu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar
2011, pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent.
Acest proiect de hotărâre este solicitat de Direcţia financiar-contabilă.
Supun la vot introducerea acestui proiect de hotărâre peste ordinea de zi.
În unanimitate aprobat.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere
pentru o persoană adultă asistată în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti şi
în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Plătăreşti, aflate în
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi,
pentru anul 2012.
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerilor Normelor de venit
pentru anul 2012, în vederea impunerii veniturilor realizate din activităţi
independente.
3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor spaţii din cadrul
Centrului de Cultură şi Administraţie Publică ,,Barbu Ştirbei”, proprietate publică a
judeţului Călăraşi, Centrului Cultural Judeţean Călăraşi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective pentru
asigurarea managementului la Centrul Cultural Judeţean Călăraşi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a concursului de proiecte de management la Centrul Cultural
Judeţean Călăraşi, constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor.
6. Proiect de hotărâre privind emiterea unei licenţe de traseu, în vederea
efectuării transportului gratuit de persoane prin curse regulate speciale.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Monitorizare a
implementării Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul
Călăraşi 2007-2013, pentru anul 2010.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 90/2009 privind
reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de
Administraţie al Muzeului Dunării de Jos Călăraşi.
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10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 91/2010 privind
constituirea Consiliilor de administraţie ale spitalelor publice din reţeaua Consiliului
Judeţean Călăraşi.
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 87/2008 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Adunarea Generală
a Acţionarilor la S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi.
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 55/2009 privind
asocierea judeţului Călăraşi cu judeţele Argeş, Giurgiu, Dâmboviţa, Ialomiţa,
Prahova, Teleorman, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” pentru realizarea Proiectului
„Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de
urgenţă şi a primului ajutor calificat”.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.106/2008 privind
desemnarea reprezentantului Judeţului Călăraşi în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.118/2008 privind
aprobarea asocierii judeţului Călăraşi cu unităţile administrativ-teritoriale de pe
raza judeţului în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare „Ecomanagement Salubris”.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării temporare a sumei de
85.000 lei din excedentul anual al bugetului propriu rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar 2011, pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit
din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare
în anul curent.
16. Diverse.
Supun la vot noua ordine de zi.
În unaimitate aprobată.
Având în vedere că avem o ordine de zi destul de complexă, propun să dau citire
numai titlului proiectelor, să discutăm amendamentele acolo unde este cazul şi
apoi să le supunem votului, deoarece acestea au fost studiate deja de
dumneavoastră în şedinţele de comisii.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Vă mulţumesc, voi da în continuare curs ordinii de zi.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind stabilirea costului mediu lunar de
întreţinere pentru o persoană adultă asistată în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
Ciocăneşti şi în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Plătăreşti,
aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Călăraşi, pentru anul 2012.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
În unanimitate aprobat.
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Proiect de hotărâre nr. 2 pentru aprobarea propunerilor Normelor de venit
pentru anul 2012, în vederea impunerii veniturilor realizate din activităţi
independente.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 3 privind darea în administrare a unor spaţii din
cadrul Centrului de Cultură şi Administraţie Publică ,,Barbu Ştirbei”, proprietate
publică a judeţului Călăraşi, Centrului Cultural Judeţean Călăraşi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Nu sunt amendamente dar, am înţeles că în şedinţa de comisie, la acest
proiect de hotărâre s-au cerut discuţii în plen cu privire la câteva aspecte. Cine are
de ridicat probleme în legătură cu acest aspect, vă rog vă ascult.
Dacă nu sunt, supun la vot acest proiect de hotărâre în ansamblul lui.
Proiectul de hotărâre a fost respins cu: 20 voturi „pentru” şi 8 „abţineri”:
Dinulescu Marian, Aron Emanoil, Magearu Anton, Vasile Alexandru, Kovacs
Emeric, Nemeş Zaharia, Mandache Gheorghe, Popa Marian.
Domnul Filipescu Răducu George:
Este curios, nu avem amendamente dar nici nu-l votăm. Probabil este o
nouă metodă de lucru. Să continuăm cu următoarele proiecte de hotărâri.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind aprobarea Caietului de obiective pentru
asigurarea managementului la Centrul Cultural Judeţean Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Centrul Cultural
Judeţean Călăraşi, constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor.
Domnul Filipescu Răducu George:
Trebuie să numim o persoană în Comisia de concurs şi o persoană în
Comisia de soluţionare a contestaţiilor. Vă rog, faceţi propuneri.
Doamna Bădică Gabriela Camelia:
O propun pe doamna consilier Munteanu Laura Cristina ca preşedinte în
Comisia de concurs.
Doamna Ghiveciu Camelia:
Îl propun pe domnul consilier Drăgulin Alin Bogdan pentru Comisia de
soluţionare a contestaţiilor.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog secretariatul să pregătească biletele de
vot şi noi vom continua cu celelalte proiecte de hotărâri.
Proiect de hotărâre nr. 6 privind emiterea unei licenţe de traseu, în vederea
efectuării transportului gratuit de persoane prin curse regulate speciale.
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Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 7 privind aprobarea Raportului de Monitorizare a
implementării Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul
Călăraşi 2007-2013, pentru anul 2010.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 8 pentru modificarea Hotărârii nr. 90/2009 privind
reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 9 privind modificarea componenţei Consiliului de
Administraţie al Muzeului Dunării de Jos Călăraşi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Noi i-am înlocuit pe cei doi care au fost, cu alţi doi. Dacă sunt şi alte
propuneri, vă rog să le faceţi. Deci, alte propuneri nu mai sunt.
Domnul consilier Mandache Gheorghe are cuvântul.
Domnul Mandache Gheorghe:
Îmi permiteţi să intervin puţin vă rog. Motivarea directorului Muzeului Dunării
de Jos cum că eu nu mai vreau să fac parte din acest Consiliu de Administraţie
este o minciună dar, într-adevăr, nu mai vreau să fac parte.
Domnul Filipescu Răducu George:
Secretariatul să pregătească buletinele de vot pentru acest proiect de
hotărâre cu propunerile noastre.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui, după exprimarea votului
secret.
Proiect de hotărâre nr. 10 pentru modificarea Hotărârii nr. 91/2010 privind
constituirea Consiliilor de administraţie ale spitalelor publice din reţeaua Consiliului
Judeţean Călăraşi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Aici este vorba despre o simplă modificare şi o să vă explic despre ce este
vorba. Doamna Bârcă s-a căsătorit şi şi-a schimbat numele de familie în doamna
Prică, fapt pentru care proiectul va fi modificat în acest sens.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 11 pentru modificarea Hotărârii nr. 87/2008 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Adunarea Generală
a Acţionarilor la S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă rog să faceţi propuneri.
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Doamna Petrovici Maria:
Îl propun pe domnul Dulce Marius.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, secretariatul să pregătescă buletinele de
vot şi după votare o să-i dăm cuvântul domnului Dulce Marius să se prezinte.
Proiect de hotărâre nr. 12 pentru modificarea Hotărârii nr. 55/2009 privind
asocierea judeţului Călăraşi cu judeţele Argeş, Giurgiu, Dâmboviţa, Ialomiţa,
Prahova, Teleorman, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” pentru realizarea Proiectului
„Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de
urgenţă şi a primului ajutor calificat”.
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă rog să faceţi propuneri.
Domnul Popescu Haralambie:
În propun pe domnul Ştefan Daniel în Adunarea Generală A.G.A. şi pe
domnul Fulga Marius în Consiliul de Administraţie.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dacă nu mai sunt propuneri, secretariatul să pregătească buletinele de vot.
Proiect de hotărâre nr. 13 privind modificarea Hotărârii nr.106/2008 privind
desemnarea reprezentantului Judeţului Călăraşi în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA.
(Domnii consilieri Drăgulin Alin Bogdan şi Ghiveciu Camelia părăsesc sala)
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă rog să faceţi propuneri.
Domnul Drăgulin Daniel Ştefan:
Îl propun pe domnul Mâţu Dănuţ.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dacă nu mai sunt propuneri, secretariatul să pregătească buletinele de vot.
Proiect de hotărâre nr. 14 privind modificarea Hotărârii nr.118/2008 privind
aprobarea asocierii judeţului Călăraşi cu unităţile administrativ-teritoriale de pe
raza judeţului în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare „Ecomanagement Salubris”.
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă rog să faceţi propuneri.
Domnul Vîrtejanu Liviu:
Îl propun pe domnul Groapă Ionuţ.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dacă nu mai sunt propuneri, secretariatul să pregătească buletinele de vot.
Proiect de hotărâre nr. 15 privind aprobarea utilizării temporare a sumei de
85.000 lei din excedentul anual al bugetului propriu rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar 2011, pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit
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din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare
în anul curent.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dacă aveţi amendamente de făcut cu privire la acest proiect de hotărâre,
vă rog să le faceţi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Până la efectuarea biletelor de vot, să facem o scurtă pauză.
(Domnii consilieri părăsesc sala)
( Domnii consilieri sunt invitaţi să revină în sală)
Domnul Filipescu Răducu George:
Primul vot care trebuie să-l dăm este pentru proiectul de hotărâre nr. 5
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de
proiecte de management la Centrul Cultural Judeţean Călăraşi, constituirea
Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Pentru Comisia de concurs a fost propusă doamna consilier Munteanu Laura
Cristina. Aveţi un bilet de vot cu numele dânsei şi dacă sunteţi de acord îl
încercuiţi iar dacă nu, tăiaţi numele.
Pentru Comisia de soluţionare a contestaţiilor a fost propus domnul consilier
Drăgulin Alin Bogdan, unde se aplică aceeaşi procedură. Deci, acceptul este prin
încercuire iar neacceptul este prin tăiere.
Domnul Dinulescu Marian:
Nu putem să le votăm pe toate?
Domnul Filipescu Răducu George:
Eu cred că trebuie să evităm această procedură, pentru că se vor amesteca
în urnă şi se va pierde mai mult timp până se vor separa şi apoi să se numere.
Vom face cinci operaţiuni de vot care, zic eu, este mai simplu.
(Domnii consilieri sunt invitaţi în ordine alfabetică să voteze proiectul de hotărâre
nr. 5)
Domnul Filipescu Răducu George:
În timp ce Comisia de validare va număra voturile pentru proiectul de
hotărâre nr. 5, noi vom vota proiectul de hotărâre nr. 9 privind modificarea
componenţei Consiliului de Administraţie al Muzeului Dunării de Jos Călăraşi.
Pe buletinul de vot sunt două persoane: Ştefan Daniel şi Ilie Eugen Ramon.
Dacă sunteţi de acord încercuiţi cifra din dreptul numelui iar dacă nu, tăiaţi numele
persoanei.
(Domnii consilieri sunt invitaţi în ordine alfabetică să voteze proiectul de hotărâre
nr. 9)
Domnul Filipescu Răducu George:
În timp ce Comisia de validare va număra voturile pentru proiectul de
hotărâre nr. 9, noi vom vota proiectul de hotărâre nr. 11 pentru modificarea
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Hotărârii nr. 87/2008 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Călăraşi în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi.
Domnul Dulce Marius, este rugat să vină în faţă să se prezinte.
(Intră în sală domnul consilier Cîrciu Cristian Nicolae)
Domnul Dulce Marius:
Bună ziua domnilor consilieri, domnule preşedinte. Sunt director zonal la o
companie multinaţională, sunt inginer de profesie şi am colaborat la elaborarea
mai multor proiecte. Sunt manager de proiect în cadrul Asociaţiei de Dezvolatre
Durabilă Dunărea de Jos şi sunt vicepreşedinte al acesteia. Dacă aveţi întrebări
să-mi adresaţi, vă rog vă ascult.
Domnul Filipescu Răducu George:
Mulţumim domnule director pentru prezentare.
În buletinul de vot este o singură poziţie, cu numele domnului Dulce Marius.
Se aplică aceeaşi procedură ca şi la celelalte voturi. Dacă sunteţi de acord
încercuiţi numărul iar dacă nu, tăiaţi numele.
(Domnii consilieri sunt invitaţi în ordine alfabetică să voteze proiectul de hotărâre
nr. 11)
Domnul Filipescu Răducu George:
În timp ce Comisia de validare va număra voturile pentru proiectul de
hotărâre nr. 11, noi vom vota proiectul de hotărâre nr. 12 pentru modificarea
Hotărârii nr. 55/2009 privind asocierea judeţului Călăraşi cu judeţele Argeş,
Giurgiu, Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova, Teleorman, în vederea constituirii
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”
pentru realizarea Proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă,
acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”.
(Domnii consilieri Vasile Alexandru, Aron Emanoil şi Magearu Anton părăsesc sala
de şedinţe)
La acest proiect de hotărâre, domnul Fulga Marius este propus ca
reprezentant al judeţului Călăraşi în Consiliul de administrare al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”, iar domnul Ştefan
Daniel este propus ca reprezentant al Consiliului Judeţean Călăraşi în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud
Muntenia”. Aplicăm exact aceeaşi procedură de vot.
(Domnii consilieri sunt invitaţi în ordine alfabetică să voteze proiectul de hotărâre
nr. 12)
Domnul Filipescu Răducu George:
În timp ce Comisia de validare va număra voturile pentru proiectul de
hotărâre nr. 12, noi vom vota proiectul de hotărâre nr. 13 privind modificarea
Hotărârii nr.106/2008 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Călăraşi în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA.
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Este o singură propunere şi vom aplica aceeaşi procedură de vot: prin încercuirea
numărului sau prin tăierea numelui.
(Domnii consilieri sunt invitaţi în ordine alfabetică să voteze proiectul de hotărâre
nr. 13)
(Domnii consilieri Drăgulin Alin Bogdan şi Ghiveciu Camelia nu participă la vot)
Domnul Filipescu Răducu George:
În timp ce Comisia de validare va număra voturile pentru proiectul de
hotărâre nr. 13, noi vom vota proiectul de hotărâre nr. 14 privind modificarea
Hotărârii nr.118/2008 privind aprobarea asocierii judeţului Călăraşi cu unităţile
administrativ-teritoriale de pe raza judeţului în vederea constituirii Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare
„Ecomanagement Salubris”.
Avem o singură propunere şi anume domnul Groapă Ionuţ. Modalitatea de vot
este aceeaşi.
(Domnii consilieri sunt invitaţi în ordine alfabetică să voteze proiectul de hotărâre
nr. 14)
(Domnii consilieri Drăgulin Alin Bogdan şi Ghiveciu Camelia nu participă la vot)
Domnul Filipescu Răducu George:
Preşedintele Comisiei de validare este invitat să dea citire proceselor
verbale ale proiectelor de hotărâri în ordinea cum s-a votat.
(Doamna Cojocaru Florica dă citire procesului verbal la proiectul de hotărâre nr. 5)
Doamna Munteanu Laura Cristina a întrunit 21 voturi „pentru” şi 7 voturi
„contra” din 28 de consilieri judeţeni prezenţi.
Domnul Drăgulin Alin Bogdan a întrunit 21 voturi „pentru” şi 7 voturi „contra”
din 28 de consilieri judeţeni prezenţi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Deci proiectul de hotărâre nr. 5 a fost aprobat cu majoritatea prezentată de
Comisia de validare.
Continuăm cu proiectul de hotărâre nr. 9 privind modificarea componenţei
Consiliului de Administraţie al Muzeului Dunării de Jos Călăraşi.
(Doamna Cojocaru Florica dă citire procesului verbal la proiectul de hotărâre nr.
9)
Domnul Ştefan Daniel a întrunit 21 voturi “pentru” şi 7 voturi “contra” din
28 de consilieri judeţeni prezenţi.
Domnul Ilie Ramon Eugen a întrunit 21 voturi “pentru” şi 7 voturi “contra”
din 28 de consilieri judeţeni prezenţi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Deci proiectul de hotărâre nr. 9 a fost aprobat cu majoritatea prezentată de
Comisia de validare.
Continuăm cu proiectul de hotărâre nr. 11 pentru modificarea Hotărârii nr. 87/2008
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Adunarea
Generală a Acţionarilor la S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi.
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(Doamna Cojocaru Florica dă citire procesului verbal la proiectul de hotărâre nr.
11)
Domnul Dulce Marius a întrunit 22 voturi “pentru” şi 7 voturi “contra” din 29
de consilieri judeţeni prezenţi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Deci proiectul de hotărâre nr. 11 a fost aprobat cu majoritatea prezentată de
Comisia de validare.
Continuăm cu proiectul de hotărâre nr. 12 pentru modificarea Hotărârii nr. 55/2009
privind asocierea judeţului Călăraşi cu judeţele Argeş, Giurgiu, Dâmboviţa,
Ialomiţa, Prahova, Teleorman, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” pentru realizarea Proiectului
„Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de
urgenţă şi a primului ajutor calificat”.
(Doamna Cojocaru Florica dă citire procesului verbal la proiectul de hotărâre nr.
12)
Domnul Ştefan Daniel a întrunit 21 voturi “pentru” şi 5 voturi “contra” din 26
de consilieri judeţeni prezenţi.
Domnul Fulga Marius a întrunit 21 voturi “pentru” şi 5 voturi “contra” din 26
de consilieri judeţeni prezenţi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Deci proiectul de hotărâre nr. 12 a fost aprobat cu majoritatea prezentată de
Comisia de validare.
Continuăm cu proiectul de hotărâre nr. 13 privind modificarea Hotărârii
nr.106/2008 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Călăraşi în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA.
(Doamna Cojocaru Florica dă citire procesului verbal la proiectul de hotărâre nr.
13)
Domnul Mâţu Dănuţ a întrunit 20 voturi “pentru” şi 4 voturi “contra” din 24 de
consilieri judeţeni prezenţi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Deci proiectul de hotărâre nr. 13 a fost aprobat cu majoritatea prezentată de
Comisia de validare.
Continuăm cu proiectul de hotărâre nr. 14 privind modificarea Hotărârii
nr.118/2008 privind aprobarea asocierii judeţului Călăraşi cu unităţile administrativteritoriale de pe raza judeţului în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare „Ecomanagement
Salubris”.
(Doamna Cojocaru Florica dă citire procesului verbal la proiectul de hotărâre nr.
14)
Domnul Groapă Ionuţ a întrunit 20 voturi “pentru” şi 4 voturi “contra” din 24
de consilieri judeţeni prezenţi.
Domnul Filipescu Răducu George:
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Deci proiectul de hotărâre nr. 14 a fost aprobat cu majoritatea prezentată de
Comisia de validare.
Stimaţi colegi, ordinea de zi s-a încheiat şi dacă nu mai sunt alte discuţii vă doresc
o zi plăcută în continuare.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu George FILIPESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Întocmit,
Deliu Vetuţa
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