ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
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PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 31 Mai 2016, în şedinţa ordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr. 163/25.05.2016
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 31 de consilieri judeţeni în funcţie, absen i nemotivat fiind:
Sbârcea Marius, Ghiveciu Camelia, Craiu Jolan.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
 domnul Constantinescu Leontin – director CAMS Călăraşi;
 domnul Miu Mihai – director DCEP Călăra i;
 domnul Stan Ion – director adjunct Camera Agricolă Călăra i;
 doamna Jipa Alina Penelopa – manager Centrul Cultural Jude ean Călăra i;
 doamna Nicolae Tudora – director DGASPC Călăra i;
 domnul Tudor George – agent ef CTCNP Călăra i;
 domnul Nicolaiciu Florin – ef STPS Călăra i;
 doamna Ghiveciu Camelia – director interimar al Spitalului Jude ean de Urgen ă Călăra i;
 doamna Craiu Jolan –
 domnul tefan Ion –
 directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
 reprezentanţi ai mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Buna ziua stimaţi colegi, suntem prezenţi 28 din 31 de consilieri în funcţie. Din punct de vedere al
regulamentului, şedinţa este statutară. Declar deschise lucrările şedinţei noastre de astăzi. La mape ave i procesul
verbal al edin ei ordinare din 28.04.2016. Dacă nu ave i amendamente sau observa ii, îl supun la vot.
În unanimitate aprobat.
La ordinea de zi avem un amendament formulat de domnul consilier Vîrtejanu Liviu i anume: amânarea
proiectului de hotărâre nr. 10 privind aprobarea proiectului Monografiei EconomicoMilitare a Jude ului Călăra i.
Supun la vot amendamentul formulat de domnul consilier Vîrtejanu Liviu.
(Domnul consilier Petcu Victor nu participă la vot)
Amendamentul a fost respins cu 18 voturi ”contra”:Alecu Gheorghe, Ana Titu, Barbu Valentin,
Dinulescu Marian, Enciu Niculae, Filimon Mihai, Filipescu Răducu George, Magearu Anton, Mandache
Gheorghe, Manea Ionel, Marin Valentin, Mu at Emil, Pascu Violeta, Pavala c Claudia, Prică Ruxandra, Popa
Marian, Rădulescu Gabriel, Rogoz Nicolae i 9 voturi ”pentru”:Georgescu Bogdan George, Vîrtejanu Liviu,
Grui ă Darie Nicolae, Vrăjitoru Sorinel, Enciu Eugen Marian, Pandea Ciprian, Samoilă Ion, Popescu Haralambie,
Dragu Nicolae.
Ordinea de zi este următoarea:
1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier jude ean al doamnei
Ghiveciu Camelia
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execu ie a bugetului propriu al Jude ului
Călăra i pentru anul 2015 i a situa iilor financiare la 31 decembrie 2015
3.Proiect de hotărâre pentru modificarea i completarea Hotărârii nr. 24/2016 privind aprobarea utilizării
excedentului bugetar, rezultat la încheierea exerci iului bugetar 2015, în exerci iul bugetar 2016
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al jude ului Călăra i pe anul 2016
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5.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui spa iu, proprietate publică a jude ului Călăra i,
Direc iei Generale de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Călăra i
6.Proiect hotărâre de privind aprobarea solicitării de transmitere a unor construc ii i a unui teren, aflate
în domeniul public al statului i în administrarea Autorită ii Na ionale Fitosanitare, în domeniul public al
Jude ului Călăra i i în administrarea Consiliului Jude ean Călăra i
7.Proiect de hotărâre pentru modificarea i completarea Hotărârii nr. 144/2013 privind aprobarea
documentaţiei tehnicoeconomice şi a devizului general la obiectivul de investiţie „Modernizarea i reabilitarea
drumurilor jude ene DJ 401C tronson (DJ 301) Cucuie iProgresu Sohatul (intersec ie DJ 412) km 21+500  km
11+623 i DJ 412 tronson Sohatu –DJ 402 km 61+780  pkm 55+535 ”, Faza  Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţie
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinan ării din bugetul propriu al Judetului Călăra i, a
proiectului “Modernizarea i reabilitarea DJ 401C km 21+500 – km 11+623 i DJ 412 km 61+780  km 55+535
”, finan at prin Programul Na ional de Dezvoltare Locală
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Jude ul Călăra i, prin Consiliului
Jude ean Călăra i, Agen ia Na ională pentru Îmbunătă iri Funciare i Inspectoratul pentru Situa ii de urgen ă
”BARBU TIRBEI” al jude ului Călăra i în cadrul proiectului ”Ac iuni comune pentru prevenirea dezastrelor de
mediu cod MIS – ETC 360”
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Monografiei EconomicoMilitare a Jude ului
Călăra i
11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 108/2012 privind validarea desemnării nominale
a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea indemnizaţiei acestora
12.Proiect de hotărâre privind emiterea unor licen e de traseu societă ilor ROUND TRADE S.R.L. i
ATY TOUR TRANS S.R.L., în vederea efectuării transportului public jude ean de persoane prin curse regulate
13.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Func ii la Spitalul de Pneumoftiziologie Călăra i
14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 76/2013 privind aprobarea Organigramei, a
Statului de func ii i a Regulamentului de Organizare i Func ionare ale Spitalului Jude ean de Urgen ă Călăra i
15.Proiect de hotărâre privind admiterea/respingerea plângerii prealabile formulate de Direc ia de
Sănătate Publică a Jude ului Călăra i
16.Diverse
Supun la vot ordinea de zi.
(Domnul consilier Petcu Victor nu participă la vot)
În unanimitate aprobată.
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă propun să dau citire numai titlului proiectelor de hotărâri, deoarece dumneavoastră lea i studiat deja
în edin ele de comisii, iar acolo unde sunt amendamente sau solicitări, le vom discuta i le vom supune la vot.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier jude ean al
doamnei Ghiveciu Camelia
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul consilier Petcu Victor nu participă la vot)
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Din acest moment consiliul jude ean este compus din 30 consilieri jude eni în func ie.
Domnul Georgescu Bogdan George:
Am o întrebare vă rog, mai există vreun consilier jude ean în situa ia de a avea mandat încetat de drept?
Domnul Tudone Dumitru:
La această dată, posibili consilieri jude eni cărora ar putea să li se înceteze mandatul, sunt doamna Craiu
Jolan i domnul Petcu Victor, dar încă nu nea sosit Ordin de la Institu ia Prefectului cu încetarea mandatului la
această dată conform Legii 115/2015, procedura cred că o ti i.
Domnul Georgescu Bogdan George:
La asta mam referit, să nu existe vreun ordin depus.
Domnul Tudone Dumitru:
Domnul prefect a spus că este în analiză.
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Domnul Georgescu Bogdan George:
Mul umesc
Proiect de hotărâre nr. 2 privind aprobarea contului anual de execu ie a bugetului propriu al Jude ului
Călăra i pentru anul 2015 i a situa iilor financiare la 31 decembrie 2015
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul consilier Petcu Victor nu participă la vot)
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 3 pentru modificarea i completarea Hotărârii nr. 24/2016 privind aprobarea
utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exerci iului bugetar 2015, în exerci iul bugetar 2016
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre avem două amendamente i anume: domnul consilier Dragu Nicolae solicită
suma de 55.000 lei pentru repara ii capela din curtea Spitalului Jude ean de Urgen ă Călăra i. Am fost i eu acolo
să ti i, întradevăr are nevoie de repara ii.
Supun la vot amendamentul formulat de domnul consiluier Dragu Nicolae.
În unanimitate aprobat.
Acest amendament va fi luat în considerare la proiectul de hotărâre nr. 4 privind rectificarea bugetului.
Al doilea amendament este formulat de domnul consilier Vîrtejanu Liviu i anume: solicită alocarea
sumei de 1.000.000 lei pentru cumpărarea terenului de la SC Drumuri i Poduri SA Călăra i.
Eu mă gândesc să mai amânăm acest subiect, deoarece 1.000.000 lei este terenul i toată construc ia se
duce în jurul sumei de 3.000.000 lei ca să încercăm să facem 1012 apartamente, asta însemnând 4.000.000 lei.
Noi am înaintat către Ministerul de Finan e o solicitare prin care să ne spună dacă avem voie să cumpărăm de pe
pia a liberă, la pre ul pie ii, apartamente pentru speciali ti i pentru medici. Pot să vă spun că la pre urile actuale,
cu 4.000.000 lei putem cumpăra în jur la 20 de apartamente în nici un caz 10. Vă propun să a teptăm răspunsul
de la Ministerul de Finan e dacă ne dă voie să cumpărăm de pe pia a liberă i atunci putem să facem socoteala.
Eu zic să amânăm acest amendament pentru o edin ă viitoare unde va fi i altă componen ă a consiliului
jude ean. Este păcat să aruncăm ni te bani când sunt apartamente libere care pot fi cumpărate de pe pia ă.
Domnule consilier, vă mai sus ine i amendamentul? Nu este o anulare a solicitării, este o amânare până
avem un răspuns de la Ministerul de Finan e.
Domnul Vîrtejanu Liviu:
Sigur că este o variantă propunerea dumneavoastră, dar mă gândeam că este întro zonă care convine
oricărui medic, este i aproape de spital, este întro zonă centrală destul de lini tită a putea spune. Aceste
apartamente de pe pia ă pot fi răspândite prin diferite zone. Putem merge i pe varianta de amânare cum spune i
dumneavoastră, nu sunt împotrivă.
Domnul Filipescu Răducu George:
Eu vreau să vă spun că solicitarea de apartamente este atât de mare, încât i blocul pe care noi îl vom
face nu ajunge. Ideea este să rezolvăm subiectul cumpărând cât mai multe la pre uri mai mici.
Domnul Georgescu Bogdan George:
Pe baza argumentelor dumneavoastră, cred că oamenii a teaptă de la noi să facem ceva. Să luăm spa iul
respectiv pentru că din două motive este în grija noastră: din punct de vedere al necesită ii apartamentelor pentru
medici i din punct de vedere al reabilitării zonei respective. Să ne apucăm de treabă i acel excedent de care
vorbea i anterior dumneavostră putem săl completăm cu apartamentele de pe pia ă.
Domnul Filipescu Răducu George:
Putem să ne apucăm de treabă domnule consilier, dar ne apucăm cu bani publici. i dacă tot ne apucăm
de treabă cu bani publici, haide i să verificăm care este varianta optimă să cheltuim ace ti bani publici. Noi avem
obliga ia să adoptăm varianta cea mai ieftină. Poate nu este comodă pentru toată lumea dar este o variantă care
ne satisface necesarul. Acesta este răspunsul meu.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul consilier Petcu Victor nu participă la vot)
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 voturi ”pentru” i 3 ”ab ineri”: Georgescu Bogdan George,
Samoilă Ion i Popescu Haralambie.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind rectificarea bugetului propriu al jude ului Călăra i pe anul 2016
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre avem un amendament de ultimă oră.
Domnul Dinulescu Marian :
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Vrem să trecem 245.000 lei din fondul de rezervă bugetară prevăzut în buget, la cap. 54.02 pentru plata
cotiza iei ADI ECOMANAGEMENT SALUBRIS.
Domnul Filipescu Răducu George:
Este cotiza ia pe care trebuie să o plătim.
Supun la vot acest amendament.
(Domnii consilieri Barbu Valentin, Samoilă Ion, Georgescu Bogdan George, Petcu Victor nu participă la
vot)
În unanimitate aprobat.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul formulat de domnul Dinulescu Marian, inând cont
i de amendamentul domnului Dragu Nicolae aprobat la proiectul de hotărâre nr. 3.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind darea în administrare a unui spa iu, proprietate publică a jude ului
Călăra i, Direc iei Generale de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Călăra i
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul consilier Petcu Victor nu participă la vot)
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 voturi ”pentru” i 1 ”ab inere” : Vîrtejanu Liviu.
Domnul Vîrtejanu Liviu:
Am văzut că are ca destina ie imobilul pentru depozitarea materialelor car vor fi pentru cele 3 centre care
apar in DGASPClui ca să nu se mai plătească chirie. Problema mea este când terminăm aceste 3 obiective
pentru că dacă le mai inem 23 ani, se vor deteriora de tot.
Domnul Filipescu Răducu George:
Când se va termina procesul.
Domnul Vîrtejanu Liviu:
A început ?
Domnul Filipescu Răducu George:
Deocamdată DNA face cercetări. Noi, chiar dacă suntem consilieri jude eni, nu putem să dăm termene
de executare a unei anchete. Sunt anchete începute i înainte de revolu ie.
Domnul Vîrtejanu Liviu:
Lucrările la aceste centre sunt începute din 19961997.
Domnul Filipescu Răducu George:
Sunt de acord că, cu cât se prelungesc aceste anchete, clădirile se deteriorează.
Domnul Vîrtejanu Liviu:
Sa schimbat i directorul de acolo i nu sa întâmplat nimic.
Domnul Filipescu Răducu George:
tiu, ave i dreptate. Deocamdată este banderolă galbenă trasă i navem voie să ne apropiem de ele,
aceasta este situa ia.
Proiect hotărâre nr. 6 privind aprobarea solicitării de transmitere a unor construc ii i a unui teren, aflate
în domeniul public al statului i în administrarea Autorită ii Na ionale Fitosanitare, în domeniul public al
Jude ului Călăra i i în administrarea Consiliului Jude ean Călăra i
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul consilier Petcu Victor nu participă la vot)
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 7 pentru modificarea i completarea Hotărârii nr. 144/2013 privind aprobarea
documentaţiei tehnicoeconomice şi a devizului general la obiectivul de investiţie „Modernizarea i reabilitarea
drumurilor jude ene DJ 401C tronson (DJ 301) Cucuie iProgresu Sohatul (intersec ie DJ 412) km 21+500  km
11+623 i DJ 412 tronson Sohatu –DJ 402 km 61+780  pkm 55+535 ”, Faza  Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţie
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul consilier Petcu Victor nu participă la vot)
În unanimitate aprobat.
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Proiect de hotărâre nr. 8 privind aprobarea cofinan ării din bugetul propriu al Judetului Călăra i, a
proiectului “Modernizarea i reabilitarea DJ 401C km 21+500 – km 11+623 i DJ 412 km 61+780  km 55+535
”, finan at prin Programul Na ional de Dezvoltare Locală
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul consilier Petcu Victor nu participă la vot)
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 9 privind aprobarea protocolului de colaborare între Jude ul Călăra i, prin
Consiliului Jude ean Călăra i, Agen ia Na ională pentru Îmbunătă iri Funciare i Inspectoratul pentru Situa ii de
urgen ă ”BARBU TIRBEI” al jude ului Călăra i în cadrul proiectului ”Ac iuni comune pentru prevenirea
dezastrelor de mediu cod MIS – ETC 360”
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul consilier Petcu Victor nu participă la vot)
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 10 privind aprobarea proiectului Monografiei EconomicoMilitare a Jude ului
Călăra i
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul consilier Petcu Victor nu participă la vot)
Proiectul a fost aprobat cu 26 voturi ”pentru” i 1 ”ab inere”: Vîrtejanu Liviu.
Domnul Vîrtejanu Liviu:
Legat de această monografie, în adresa ata ată scrie a a: ”proiectul monografiei poate fi analizat în
vederea adoptării de către consilierii autoriza i de pre edintele consiliului jude ean cu respectarea prevederilor
art.26 din HG 585 din 2002 pentru aprobarea Standardelor na ionale de protec ie a informa iilor c asificate în
România i ale art. 57 din HG nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protec ia informa ilor secrete de serviciu”. La
consultat cineva?
Domnul Tudone Dumitru:
Dacămi permite i, to i consilierii ave i certificat de consultare a actelor cu caracter secret de serviciu de
acum 23 ani, dacă nu gre esc. Toate monografiile au fost aprobate anual. Este document secret i este la
doamna Dincă Elena, persoana desemnată pentru păstrarea documentelor cu regim secret.
Domnul Georgescu Bogdan George:
Nu nea fost comunicată o asemenea decizie.
Domnul Filipescu Răducu George:
Oricum este ultima edin ă, o să decide i de aici încolo.
Proiect de hotărâre nr. 11 pentru modificarea Hotărârii nr. 108/2012 privind validarea desemnării
nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea indemnizaţiei acestora
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre, domnul consilier Rogoz Nicolae a formulat următorul amendament: se
înlocuie te domnul comisar ef Vasile Luchian care a ie it la pensie, cu dl agent ef George Tudor din cadrul
Consiliului Teritorial al Corpului Na ional a Poli i tilor Călăra i
Domnul Georgescu Bogdan George:
Există vreo adresă, ceva?
Domnul Tudone Dumitru:
Am primit o adresă din partea Inspectoratului de Poli ie, a a venit ulterior.
Domnul Filipescu Răducu George:
Supun la vot amendamentul formulat de domnul consilier Rogoz Nicolae.
(Domnul consilier Petcu Victor nu participă la vot)
În unanimitate aprobat.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul inclus.
(Domnul consilier Petcu Victor nu participă la vot)
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 12 privind emiterea unor licen e de traseu societă ilor ROUND TRADE S.R.L. i
ATY TOUR TRANS S.R.L., în vederea efectuării transportului public jude ean de persoane prin curse regulate
Nu sunt amendamente.
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Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul consilier Petcu Victor nu participă la vot)
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 13 privind modificarea Statului de Func ii la Spitalul de Pneumoftiziologie
Călăra i
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul consilier Petcu Victor nu participă la vot)
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 14 pentru modificarea Hotărârii nr. 76/2013 privind aprobarea Organigramei, a
Statului de func ii i a Regulamentului de Organizare i Func ionare ale Spitalului Jude ean de Urgen ă Călăra i
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul consilier Petcu Victor nu participă la vot)
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 15 privind admiterea/respingerea plângerii prealabile formulate de Direc ia de
Sănătate Publică a Jude ului Călăra i
Nu sunt amendamente.
Domnul Georgescu Bogdan George:
Citind proiectul de hotărâre, am observat că plângerea prealabilă a fost depusă i înregistrată la consiliul
jude ean cu mai bine de o lună în urmă. Dumneavoastră să ne spune i de ce nu se respectă termenele, pentru că,
cum foarte bine ti i, plângerea prealabilă dacă în 30 de zile nu prime te răspuns, este considerată respinsă.
Domnul Tudone Dumitru:
Dacă nu se răspunde în termenul de 30 de zile, se consideră, conform Legii contenciosului administrativ,
răspuns nejustificat iar persoana îndreptă ită poate să se adreseze instan ei. Asta nu înseamnă că persoana care
are competen a de a se pronun a pe plângerea prealabilă nu se poate pronun a i după 30 de zile.
Domnul Filipescu Răducu George:
Deci în această situa ie, noi ne pronun ăm.
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru respingerea plângerii prealabile.
(Domnul consilier Petcu Victor nu participă la vot)
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 21 voturi ”pentru” i 6 ”ab ineri”: Georgescu Bogdan George,
Dragu Nicolae, Vrăjitoru Sorinel, Pandea Ciprian, Samoilă Ion, Popescu Haralambie.
Domnul Filipescu Răducu George:
La punctul ”Diverse” dacă nu ave i observa ii, închei lucrările ultimei noastre edin e i vreau să vă spun
i eu câteva cuvinte.
inând cont de faptul că majoritatea dintre dumneavoastră se vor regăsi i în viitorul consiliu, eu îmi
închei activitatea ca pre edinte de consiliu jude ean i consilier jude ean, am luat decizia să nu mai lucrez în
administra ie în perioada care urmează. Încerc să fiu foarte deschis, să vă mul umesc tuturor pentru activitate, să
mul umesc celor cu care de 34 mandate am lucrat împreună, unul dintre ei fiind domnul Vîrtejanu Liviu. Cred
că este cazul să ne retragem i să lăsăm tineretul să facă pasul în fa ă. Vă mul umesc din toată inima pentru
colaborare, poate că de multe ori neam contrat, de multe ori am fost de acord, dar consider că am fost o echipă
foarte bună care am muncit în acest consiliu jude ean. Suntem adversari politici dar nu suntem adversarii
Călăra iului. Am reu it împreună să facem multe lucruri bune chiar dacă acum în campanie spunem lucruri care,
să spun a a, o iau pu in pe alee. Sunt sute de milioane de euro pe care iam atras i administrat împreună, există
i proiecte de peste 300.000.000 euro pe care dumneavoastră, cei care ve i rămâne, le ve i duce la bun sfâr it.
Eu am încercat sămi fac datoria, am încercat să păstrez o atmosferă cât de cât mai echilibrată i încă o
dată vă mul umesc din toată inima pentru colaborare, vă urez mult succes în continuare i în perioada 20162020
dumneavoastră să aduce i un plus jude ului Călăra i. În final, cu mul umirile pe care vi leam adresat, vă invit la
o cupă de ampanie i vă doresc multă baftă!
Domnul Vîrtejanu Liviu:
Vreau să vă rog sămi permite i să spun i eu câteva cuvinte. Vreau în primul rând, să mul umesc
executivului care face parte din acest consiliu jude ean, pentru colaborare. Vreau să spun că fiecare mandat a fost
diferit. Ultimul mandat a fost interesant în sensul negativ vreau să spun. Sau produs nenumărate migra ii i mă
refer aici la dizolvarea unor partide, din această cauză du mănia făcându i apari ia foarte rapid.
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A recomanda următorului consiliu jude ean să nu producă schimbări în ceea ce prive te executivul
actual al consiliului jude ean, pentru că pot apare tensiuni mult mai mari decât cele care au fost până acum.
Bunul mers al acestui jude în ceea ce prive te dezvoltarea i bunul trai în final, depinde i de acest consiliu
jude ean. Vă mul umesc pentru aten ie i vă felicit pe cei din executiv pentru activitatea depusă. Mult succes în
continuare!
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă mul umim i noi domnule consilier. Vreau să mai adaug că noi în această sală suntem i
administratorii jude ului dar în acela i timp suntem i oameni politici i aici se iau decizii politice. Dacă sunt
bune sau rele, ne judecă cetă enii peste câteva zile, pe data de 5 iunie 2016. Vă doresc o zi bună în continuare!

PRE EDINTE,
ing. Răducu George FILIPESCU

SECRETARUL JUDE ULUI,
Dumitru TUDONE

## Evaluation Use only ##

Întocmit,
Deliu Vetu a
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