ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 5481/30.04.2014
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 30 Aprilie 2014, în şedinţa ordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr.147 din 24.04.2014
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 30 de consilieri judeţeni în funcţie, fiind
absenţi motivat: Musat Emil şi Iliescu Eugenia.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Robu Ion – primar comuna Crivăţ;
- domnul Miu Mihai – director D.C.E.P. Călăraşi;
- domnul Neagu Marian – director Muzeul Dunării de Jos Călăraşi;
- doamna Jipa Alina Penelopa – manager Centrul Cultural Judeţean Călăraşi;
- doamna Nicolae Tudora – director D.G.A.S.P.C. Călăraşi;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi ai mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Buna ziua dragi colegi, suntem prezenţi 28 din 30 de consilieri în funcţie. Din punct de
vedere al regulamentului şedinţa este statutară. Declar deschise lucrările şedinţei noastre de
astăzi.
La mape aveţi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 16.04.2014.
Dacă nu aveţi amendamente sau observaţii, supun la vot procesul verbal.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
La ordinea de zi aş avea o completare de făcut cu privire la solicitarea domnului primar
al comunei Crivăţ. Această comună a rămas fără trecerea prin vad care face legătura cu
oraşul Budeşti. Domnul primar ne-a adus şi un deviz estimativ care se ridică undeva la suma
de 119.184 lei, drept pentru care vă rog să-mi permiteţi să-l adăugăm la ordinea de zi.
Supun la vot această completare.
În unanimitate aprobată.
Deci, la ordinea de zi punctul nr. 6 va fi proiectul de hotărâre mai sus menţionat iar
punctul „Diverse” va deveni nr. 7.
Ordinea de zi modificată este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Judeţului Călăraşi la
31 martie 2014
2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui spaţiu, aflat în domeniul public
al judeţului Călăraşi, Muzeului Dunării de Jos Călăraşi
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii, proprietate publică a
judeţului Călăraşi aflate în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi
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4. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile de transport public
județean de persoane prin curse regulate
5. Proiect de hotărâre privind numirea Directorului executiv al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Călăraşi
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor unităţii administrativ-teritoriale
Comuna Crivăţ, aflată în situaţie de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară
prevăzut în bugetul propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2014
7. Diverse.
Supun la vot ordinea de zi modificată.
În unanimitate aprobată.
Domnul Filipescu Răducu George:
Înainte de a da curs ordinii de zi, v-aş ruga ca pentru operativitate, să dau citire numai
titlului proiectelor de hotărâri deoarece dumneavoastră le-aţi studiat deja în şedinţele de
comisii. Acolo unde sunt solicitări sau amendamente, le vom discuta şi apoi le vom supune
votului.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Judeţului
Călăraşi la 31 martie 2014
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind darea în administrare a unui spaţiu, aflat în domeniul
public al judeţului Călăraşi, Muzeului Dunării de Jos Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 3 privind aprobarea închirierii unor spaţii, proprietate publică a
judeţului Călăraşi aflate în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind stabilirea tarifelor pentru serviciile de transport public
județean de persoane prin curse regulate
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind numirea Directorului executiv al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 6 privind aprobarea unui ajutor unităţii administrativ-teritoriale
Comuna Crivăţ, aflată în situaţie de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară
prevăzut în bugetul propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2014
Domnul Filipescu Răducu George:
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Acest proiect de hotărâre trebuie să-l aprobăm, după cum am spus, în regim de urgenţă
eu făcându-vă totodată şi o scurtă prezentare puţin mai înainte. Este vorba de suma de
119.184 lei.
Dacă aveţi amendamente sau discuţii, vă rog, vă ascult.
Domnul Drăgan Marian:
Vă rog să ne precizaţi de unde se va lua suma.
Domnul Filipescu Răducu George:
Din fondul de rezervă al Consiliul Judeţean care este constituit pentru astfel de cazuri,
ajutoare de urgenţă în situaţii de extremă urgenţă.
Dacă nu mai sunt şi alte intervenţii, supun la vot acest proiect de hotărâre.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Acestea fiind spuse, închei lucrările şedinţei noastre de astăzi, vă mulţumesc pentru
participare şi, ţinând cont de faptul că sunteţi şi oameni politici, vă doresc tuturor mult succes
în campania electorală!

PREŞEDINTE,
ing. Răducu George FILIPESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Întocmit,
Deliu Vetuţa
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