ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 4848/16.04.2014

PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 16 aprilie 2014, în şedinţa extraordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr.136 din 14.04.2014
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
extraordinară.
La lucrările şedinţei au participat 28 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie, fiind
absenţi motivat: Musat Emil şi Pavalaşc Claudia.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Constantinescu Leontin – director Centru de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi;
-domnul Cristescu Amuliu -director Ecomanagement Salubris
- 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 procesele verbale al şedinţei extraordinare din data de 21.03.2014 şi al
şedinţei ordinare din data de 27.03.2014.
Dacă nu aveţi amendamente sau observaţii, supun la vot procesul verbal din data de
21.03.2014.
În unanimitate aprobat.
Supun la vot procesul verbal din data de 27.03.2014.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi
pe anul 2014.
Nu sunt amendamente.
Vin de asemenea cu o completare la acest proiect de hotărâre şi să vă explic în
câteva cuvinte ce s-a întâmplat. Aveti la mapă procesul verbal al comisiei de verificări,
compusă din DSV Ialomiţa şi reprezentanţii Ministerului Sănătăţii. După ce au făcut
inspecţia în Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, au ajuns la concluzia că mai avem
dreptul să funcţionăm cu bucătăria spitalului până pe data de 28 aprilie 2014.
Drept pentru care, în regim de urgenţă am băgat acolo constructorul să facă toate
demersurile şi bineînţeles să încercăm să aprobăm astăzi acest proiect de hotărâre
pentru a putea face şi dotările necesare cel mai târziu până la data de 1 mai. Chiar
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daca nu e pe 28 aprilie, probabil vom mai prelungi doua, trei zile. Cel mai târziu la 2
mai să putem lucra în condiţiile de igienă totală, aşa cum ni se impune de către
Ministerul Sănătăţii. Cheltuiala este estimată la 6 miliarde jumătate, existând în acelaşi
timp posibilitatea ca o firmă privată să primească externalizarea pentru această
activitate. Să înceapă să lucreze acolo şi să vină ea cu partea din dotări şi să producă
şi masa necesară pentru bolnavi, preluând şi personalul activ, cele 10 bucătărese care
lucrează în bucătăria spitalului. Suntem în regim de urgenţă nu putem să închidem
bucătăria. De aceea am băgat în regim de urgenţă şi reparaţiile care se fac acolo,
astăzi fiind în faţa unei decizii pentru a fi de acord să facem şi partea de dotări. Dacă
aveţi întrebări la această completare vă rog frumos să le puneţi, dacă nu supunem
votului proiectul de hotărâre cu modificarea respectivă.
(Domnul consilier Georgescu Bogdan George nu participă la vot)
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27 voturi „pentru”.
Dacă nu aveţi obiecţii sau solicitări, închei lucrările şedinţei noastre de astăzi, vă
mulţumesc pentru participare şi vă doresc „Paşte fericit!” alături de cei dragi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu George FILIPESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Întocmit,
Toma Maria
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