ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 13569/30.08.2017

PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 30 August 2017, în şedinţa ordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr. 569/24.08.2017

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Iliuţă Vasile, 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
motivat: Bănăţeanu Mioara şi Samoilă Ion.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Constantinescu Leontin —director CAMS Călăraşi;
- domnul Sava Gabriel - director adjunct DCEP Călăraşi;
- domnul Drăgulin Alin - director ADI ECOAQUA Călăraşi;
- domnul Drăgulin Ştefan Daniel - primar al mun. Călăraşi;
- domnul Boitan Costel - primar Valea Argovei;
- domnul Pamic Aurel —manager Muzeul Dunării de Jos Călăraşi;
- doamna Caraion Steluţa - inspector AJFP Călăraşi;
- domnul Emanoil Valentin - manager Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi;
- domnul Păduraru Adrian —inspector ISU Călăraşi;
- domnul Manea Marius —manager SAJ Călăraşi;
- domnul Brişan Fiorin - preşedinte AFC Dunărea 2005 Călăraşi;
-domnul Alexa Dan - antrenor AFC Dunărea 2005 Călăraşi;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi ai mass - media.
Domnul Iliuţă Vasile: Bună ziua şi bine aţi venit la şedinţa ordinară de astăzi, 30.08.2017. Am
constatat că sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni din totalul de 31 în funcţie. Ca urmare, şedinţa este
statutară, deci declar deschise lucrările şedinţei noastre de astăzi.
Domnul Dinulescu Marian: Vă rog domnule Preşedinte, vreau să aduc Ia cunoştinţă colegilor
că astăzi s-a întâmplat un eveniment foarte nefericit, a decedat soţia fostului deputat şi fost
vicepreşedinte al consiliului judeţean, domnul Dam ian Ioan. Suntem alături de dânsul şi de familia
dânsului. Dumnezeu să o ierte!
Domnul Iliuţă Vasile: Mulţumim domnule vicepreşedinte. Condoleanţe familiei!
Supun aprobării procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 24.08.2017.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Noi nu avem procesul verbal al şedinţei pe tablete, nu ştim cum s-a
închis.
Domnul Muşat Emil: Având în vedere că nu a fost adoptată nici o decizie şi nu s-a finalizat în
nici un fel vreo hotărâre, procesul verbal nu a fost transmis pe tablete.
Domnul Iliuţă Vasile: Amânăm aprobarea procesului verbal pentru şedinţa ce va urma.
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Domnul Vîrtejanu Liviu: Amânăm şedinţa în cazul acesta. Ce rost are să discutăm fără să ştim
ce am discutat anterior.
Domnul Iliuţă Vasile: Dacă ne dorim ca toţi consilierii PSD să vină să convoace o şedinţă
extraordinară în care prezenţa mea a fost consemnată în penultimul proces verbal ca să fiu prezent şi ca
să ajungem aici la nişte discuţii pe care le-am trimis şi în scris, nu s-a remarcat nimic în plus faţă de
cele ce aţi primit în scris. A fost şi conducerea Ecoaqua prezentă şi cred că singurul lucru este acela că
dumneavoastră puteţi să mai faceţi o solicitare şi să luăm în calcul alte puncte de vedere.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Nu ne jucăm de-a şedinţele. îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat,
pentru că şi la şedinţa anterioară n-aţi vrut să discutăm problema cu salariile mai amănunţit.
Domnul Muşat Emil: Având în vedere că în cadrul şedinţei extraordinare nu s-a adoptat nici o
hotărâre şi a fost doar o dezbatere care putea face parte din ordinea de zi a şedinţei ordinare, nu s-a
finalizat redactarea procesului verbal şi datorită timpului scurt dintre aceste şedinţe. Procesul verbal va
fi comunicat pe tablete şi va fi supus aprobării dumneavoastră în şedinţa următoare.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Cu asta încep şedinţele, cu ultima şedinţă.
Domnul Muşat Emil: Procesele verbale ale şedinţelor anterioare au fost aprobate în şedinţa din
data de 24 .08.2017.
Domuul Vîrtejanu Liviu: Dacă ştiţi bine, s-a discutat spre sfârşitul şedinţei, că s-a la şedinţa
ADI Ecoaqua s-a aprobat din lista celor 7 care ar trebui să fie în Consiliul de administraţie, numai 6.
Noi nu am dat un mandat. Mandatul se dă de către consiliul judeţean pentru că suntem acţionari
principali. Eu vă întreb de ce trimiteţi 4 ingineri?
Domnul Iliuţă Vasile: Reluaţi şedinţa de data trecută domnule consilier?
Domnul Vîrtejanu Liviu: Să lămurim problemele pentru că nu aţi înţeles.
Domnul Iliuţă Vasile: O să primiţi procesul verbal şi apoi o să reluăm discuţiile exact pe
problemele pe care le lansaţi acum.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Solicit o întrerupere de 5 minute a şedinţei.
Domnul Iliuţă Vasile: Nu suntem majoritari ca să nu putem ţine şedinţa de astăzi?
Domnul Vîrtejanu Liviu: Ba da.
Domnul Iliuţă Vasile: Supun la vot propunerea domnului Vîrtejanu Liviu de a întrerupe
şedinţa.
Propunerea a fost respinsă cu 17 voturi ’’împotrivă”: Ana Titu, Barbu Valentin, Bănea Vergii,
Bănescu Laurenţiu, Benea Ovidiu, Deculescu Valentin, Dinulescu Marian, Enciu Niculae, Filimon
Mihai, Găman Ion, Iliuţă Vasile, Magearu Anton, Marin Ioan, Nedelcu Vasile, Rădulescu Gabriel,
Rogoz Nicolae, Tîlpeanu Ilie şi 12 voturi ’’pentru”.
Aşa cum aţi constatat în invitaţia la şedinţă, sunt cuprinse 17 de proiecte de hotărâri pe ordinea
de zi la care se adaugă punctul ’’Diverse” şi doresc să modific ordinea de zi şi să mai adaug 3 proiecte
de hotărâri.
Supun la vot completarea ordinei de zi cu încă 3 proiecte de hotărâri.
Propunerea a fost aprobată cu 24 voturi ’’pentru” şi 5 voturi ’’împotrivă”: Matei Gheorghe,
Chiriţă George, Vîrtejanu Liviu, Gruiţă Darie, Muntean u Laura.
Domnul Muşat Emil: Ordinea de zi se completează cu proiectul de hotărâre privind aprobarea
asocierii Judeţului Călăraşi cu Asociaţia Club Sportiv Municipal Olteniţa, proiectul de hotărâre privind
aprobarea asocierii Judeţului Călăraşi cu Asociaţia Sportivă FOTBAL CLUB AGRICOLA BORCEA
şi proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Călăraşi cu Asociaţia Club Sportiv
ÎNAINTE Modelu.
Având în vedere faptul că s-a completat ordinea de zi, vă propun ca cele 3 proiecte de hotărâri
să aibă nr. 10, nr. 11 şi nr. 12.
Domnul Chiriţă George: De ce nu le puneţi la sfârşit, nr. 18, nr. 19 şi nr. 20?
Domnul Muşat Emil: Trebuie să respectăm o ordine pentru că au o legătură cu aprobarea
bugetului.
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Dacă nu sunt alte propuneri pentru modificarea sau completarea ordinii de zi, ordinea de zi cu
modificările menţionate anterior va fi următoarea:
1.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 60/2016 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi
2.
Proiect de hotărâre privind emiterea unor licenţe de traseu Societăţii DINAMIC JOB SRL în
vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate special
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de
investiţii ’’Modernizare sistem de alimentare cu energie termică la Spitalul Judeţean de Urgenţă
Călăraşi”, Faza - Revizuire Documentaţie pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenţie
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de
investiţii ’’Extindere Corp B - Spaţii Comerciale - Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. Pompei Samarían
Călăraşi”, Faza —Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie
5. Proiect de hotărâre privind numirea Managerului Muzeului Dunării de Jos Călăraşi
6.
Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Călăraşi
7.
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 103/2017 pentru stabilirea
şi acordarea unor stimulente financiare lunare medicilor din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr.
Pompei Samarían” Călăraşi
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în parteneriat a Judeţului Călăraşi cu
Municipiul Călăraşi în vederea promovării obiectivului de investiţii “îmbunătăţirea siguranţei
navigabilitatii pe Dunăre in regiunea transfrontaliera Călăraşi - Silistra”
9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în parteneri at a Judeţului Călăraşi cu
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ”Barbu Ştirbei” Călăraşi în vederea promovării
obiectivului de investiţii ’’Modernizarea Dispeceratului comun LS.U. - S.A.J.”
10.
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Călăraşi cu Asociaţia Club Sportiv
Municipal Olteniţa
11.
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Călăraşi cu Asociaţia Sportivă
FOTBAL CLUB AGRICOLA BORCEA
12.
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Călăraşi cu Asociaţia Club Sportiv
ÎNAINTE Modelu
13.
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 65/2017 privind
aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2016, în exerciţiul
bugetar 2017
14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Călăraşi pe anul 2017
15.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 112/2017 privind transmiterea unor
bunuri, aflate în domeniul public şi privat al Judeţului Călăraşi, din administrarea Centrului Judeţean de
Cultură şi Creaţie Călăraşi în administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al Judeţului Călăraşi
16.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a unui spaţiu
din Policlinica nr. 2 Călăraşi aflat în domeniul privat al judeţului Călăraşi
17.
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 6/2014 privind aprobarea
contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 17.000.000 lei
18.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de delegare a gestiunii activităţilor de
colectare şi transport al deşeurilor
19.
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a imobilului
reprezentând fostul spital TBC Dor Mărunt aflat în domeniul privat al judeţului Călăraşi
20. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi
21. Diverse
Domnul Illuţă Vasile: Supunem la vot noua ordine de zi.
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Ordinea de zi a fost aprobată cu 19 voturi ’’pentru” şi 10 voturi ’’împotrivă”: Matei Gheorghe,
Chiriţă George, Vîrtejanu Liviu, Gruiţă Darie, Munteanu Laura, Vrăjitoru Sorinei, Manóle Sergiu,
Spiridon Marian, Sbârcea Marian, Popescu Haralambie.
Propun să dăm citire numai titlului proiectelor de hotărâri deoarece dumneavoastră le-aţi studiat
deja în şedinţele de comisii, iar acolo unde avem observaţii, solicitări sau amendamente, le vom analiza
şi le vom supune aprobării.
Supun la vot această propunere.
in unanimitate aprobată.
Domnul Muşat Emil:
Proiect de hotărâre nr. 1 pentru modificarea Hotărârii nr. 60/2016 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi
Domnul Chiriţă George: Am formulat un amendament în şedinţa de comisie şi anume: fiecare
şedinţă de consiliu judeţean să înceapă cu intonarea imnului de stat al României.
Domnul Iliuţă Vasile: Supun la vot amendamentul formulat de domnul Chiriţă George.
In unanimitate aprobat.
Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendament.
In unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind emiterea unor licenţe de traseu Societăţii DINAMIC JOB
SRL în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
Nu sunt amendamente.
Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
In unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 3 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de
investiţii ’’Modernizare sistem de alimentare cu energie termică la Spitalul Judeţean de Urgenţă
Călăraşi”, Faza - Revizuire Documentaţie pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenţie.
Domnul Vîrtejanu Li viu a solicitat în şedinţa de comisie, ca pe viitor, în raportul direcţiei să se
menţioneze şi necesitatea revizuirii proiectelor.
Nu sunt amendamente.
Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
în unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de
investiţii ’’Extindere Corp B - Spaţii Comerciale - Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. Pompei Samarían
Călăraşi”, Faza - Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie
Domnul Barbu Valentin: La acest proiect de hotărâre am eu de formulat un amendament: dacă
v-aţi uitat la expunerea de motive şi sunt convins că aţi făcut-o, proiectantul a elaborat 4 scenarii de
realizare a acestui obiectiv. Eu aş propune, dacă veţi fi de acord cu această investiţie, să abordăm
scenariul 1. Asta înseamnă clădire cu demisol plus parter, adică prin investiţie se vor crea spaţii şi la
demisol, iar la varianta propusă în corpul hotărârii, scenariul 4, avem doar parter cu structură din beton
armat, stâlpi şi grinzi din profile mecanice. Dacă facem un raport pe m2 construit şi valoarea investiţiei,
raportul cel mai bun este pe scenariul 1.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Nu aţi discutat cu CTE-ul dumneavoastră?
Domnul Barbu Valentin: Nu ştiu, întrebaţi administratorul public. Eu personal nu am discutat.
Domnul Vîrtejanu Liviu: De aceea este o Comisie tehnico-economică în consiliu. Noi ne
bazăm pe această treabă pentru că verifică, se consultă cu conducerea. Chiar dacă mai avem noi diferite
obiecţiuni, trebuie verificat de cineva. Eu vă felicit pentru faptul că aţi ridicat problema aceasta, n-am
nici o contribuţie la ea, dar e bună.
Domnul Iliuţă Vasile: Supunem la vot amendamentul formulat de domnul vicepreşedinte
Barbu Valentin.
In unanimitate aprobat.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Din ce fonduri se face treaba asta? Avem bani pentru el?
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Domnul Iliuţă Vasile: Din fondul de rulment al judeţului Călăraşi.
Doamna Mureşanu Paraschiva: Sunt bani. Obiectivul de investiţii va fi finanţat din veniturile
bugetului propriu.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind numirea Managerului Muzeului Dunării de Jos Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
în unanimitate aprobat.
Domnul Iliuţă Vasile: Domnul Pamic Aurei este în sală şi îl rog să facă o prezentare în câteva
minute.
Domnul Parnic Aurel: Sunt absolvent al Facultăţii de istorie Ovidius în 1998, mâine se
împlinesc 19 ani de când sunt aici, din 2004 am fost şeful serviciului de arheologie şi de cîteva luni am
fost manager interimar al muzeului.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Au mai fost candidaţi la susţinerea examenului?
Domnul Iliuţă Vasile: A fost singurul.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Felicitări şi vă doresc să staţi la muzeu cât a stat fostul manager!
Proiect de hotărâre nr. 6 privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Domnul Muşat Emil: La acest proiect de hotărâre, domnul Vârtejanu Liviu a solicitat ca pe
viitor, când se transformă un post din treaptă superioară în treaptă inferioară, să se menţioneze în
raportul direcţiei, explicaţii privind necesitatea transformării.
Domnul Iliuţă Vasile: Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
în unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 7 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 103/2017 pentru
stabilirea şi acordarea unor stimulente financiare lunare medicilor din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă ”Dr. Pompei Samari an” Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
în unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 8 privind aprobarea asocierii în parteneriat a Judeţului Călăraşi cu
Municipiul Călăraşi în vederea promovării obiectivului de investiţii “îmbunătăţirea siguranţei
navigabilitatii pe Dunăre in regiunea transfrontaliera Călăraşi - Silistra”
Nu sunt amendamente.
Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul Deculescu Valentin nu participă la vot)
în unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 9 privind aprobarea asocierii în parteneriat a Judeţului Călăraşi cu
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ”Barbu Ştirbei” Călăraşi în vederea promovării
obiectivului de investiţii ’’Modernizarea Dispeceratului comun I.S.U. - S.A.J.”
Nu sunt amendamente.
Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
în unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 10 privind aprobarea asocierii Judeţului Călăraşi cu Asociaţia Club
Sportiv Municipal Olteniţa
Nu sunt amendamente.
Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
In unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 11 privind aprobarea asocierii Judeţului Călăraşi cu Asociaţia Sportivă
FOTBAL CLUB AGRICOLA BORCEA
Nu sunt amendamente.
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Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
în unanimitate aprobat.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Eu nu prea am înţeles, de ce nu facem cu toate comunele?
Domnul Iliuţă Vasile: Sunt cele 3 care sunt în Divizia C. Acestea au solicitat sprijin de la
consiliul judeţean. Le dăm pe Legea nr. 69/2000, asocierea cu cluburile sportive cele care au
performanţe în Divizia C.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Sunt mulţi cei care fac aceste activităţi; să participe pe Legea nr.
350/2005.
Domnul Iliuţă Vasile: La anul, pe bugetul de la anul.
Domnul Vîrtejanu Liviu: în bugetul de la anul să se aloce mai mulţi bani pentru treaba asta.
Proiect de hotărâre nr. 12 privind aprobarea asocierii Judeţului Călăraşi cu Asociaţia Club
Sportiv ÎNAINTE Modelu
Nu sunt amendamente.
Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
In unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 13 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 65/2017 privind
aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2016, în exerciţiul
bugetar 2017
Domnul Muşat Emil: La acest proiect de hotărâre, domnul Vrăjitoru Sorinei a solicitat în
şedinţa de comisie explicaţii cu privire la lista de investiţii a Spitalului Judeţean de Urgenţă, la lista de
dotări independente şi la modul de realizare a achiziţiilor aprobate de către consiliul judeţean. Este
prezent în sală domnul Emanoil Vaier iu, managerul interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă.
Domnul Emanoil Valentin: Bună ziua! Sunt manager interimar de aproximativ o lună şi
jumătate şi doresc să vă prezint la această dată stadiul listei de dotări independente din planul de
achiziţii aprobat pe anul 2017. Aceste dotări sunt aparate aferente secţiilor din spital. Această listă
cuprinde 67 de poziţii. Pentru 5 din aceste poziţii respectiv secţia de ortopedie, sunt deja achiziţionate.
Se lucrează intens pentru încă 17 poziţii care sunt la această dată în aplicaţia SEAP. Sunt achiziţii
directe din SEAP şi achiziţii din procedura simplificată. S-au centralizat de pe secţii notele de
fundamentare, s-au scos din SEAP oferte pentru aparate ce urmează a fi achiziţionate şi până la data de
30.09.2017 va fi consumată întreaga sumă aprobată de consiliul judeţean, 4.100.000 lei.
Domnul Vrăjitoru Sorinei: Domnule director, din cele 67 de poziţii, câte sunt efectiv acum
achiziţionate?
Domnul Emanoil Valentin: La această oră sunt cumpărate şi sunt deja în secţii 5 poziţii.
Domnul Vrăjitoru Sorinei: Extrem de puţin. Aceasta denotă ori neglijenţă, ori neştiinţă, ori
indolenţă. Nu se poate ca noi, ca şi consiliu judeţean să punem bani în buget, să aprobăm un buget la
spital şi călărăşenii să nu beneficieze de aceste investiţii.
Domnul Emanoil Valerin: Domnule consilier, eu am preluat această listă la începerea
mandatului meu, deja consider că în acest termen s-au făcut eforturi maxime pe un deficit de personal
maxim. Aşa cum am promis, această listă până la 30.09.2017 va fi în totalitate achiziţionată.
Domnul Iliuţă Vasile: Mulţumim domnule manager.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Eu aş dori să ne informaţi dumneavoastră domnule Preşedinte, de ce
suntem în această situaţie.
Domnul Iliuţă Vasile: Ca şi procent, jumătate este ca şi achiziţionată.
Domnule Rădulescu Gabriel: Vreau să formulez şi eu un amendament şi anume: se introduce
în programul de investiţii pe anul 2017 anexa la proiectul de hotărâre, poziţia privind elaborare PUZ
dezvoltarea infrastructurii pentru asistenţă socială, spaţii administrative şi locuinţe ANL pentru
specialişti, taxe şi avize, cu suma de 118.000 lei.
Domnul Iliuţă Vasile: Supunem la vot amendamentul formulat de domnul Rădulescu Gabriel.
(Domnul Deculescu Valentin nu participă la vot)
Amendamentul a fost aprobat în unanimitate.
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Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendament.
(Domnul Deculescu Valentin nu participă la vot)
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
Proiect de hotărâre nr. 14 privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Călăraşi pe anul
2017
Domnul Marin loan: La acest proiect de hotărâre am eu de formulat un amendament: se
majorează cheltuielile cu suma de 150.000 lei la cap. 67.02 cultură, cap. sport, pentru finanţarea
programelor sportive ale asociaţiilor sportive înfiinţate pe raza comunelor Mode Iu, Borcea şi a mun.
Olteniţa.
Domnul Iliuţă Vasile: Supunem la vot amendamentul formulat de domnul Marin Io an.
(Domnul Deculescu Valentin nu participă Ia vot)
Amendamentul a fost aprobat cu 27 voturi ’’pentru”, 1 vot ’’împotrivă”: Vîrtejanu Liviu.
Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendament.
(Domnul Deculescu Valentin nu participă la vot)
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27 voturi ’’pentru”, 1 vot ’’împotrivă”: Vîrtejanu Liviu.
Proiect de hotărâre nr. 15 pentru modificarea Hotărârii nr. 112/2017 privind transmiterea unor
bunuri, aflate în domeniul public şi privat al Judeţului Călăraşi, din administrarea Centrului Judeţean de
Cultură şi Creaţie Călăraşi în administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al Judeţului Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost respins cu 12 voturi ’’împotrivă” : Matei Gheorghe, Chiriţă George,
Vîrtejanu Liviu, Gruiţă Darie, Spiridon Marian, Mano le Sergiu, Vrăjitoru Sorinei, Sbârcea Marian,
Popescu Haralambie, Munteanu Laura, Şerban Jenei, State Laurenţiu şi 17 voturi ’’pentru”.
Domnul Olteanu Dan: Bună ziua! Numele meu este Dan Olteanu şi sunt director al DJADPP.
Nu este vorba de o nouă hotărâre, este vorba de unele modificări la o veche hotărâre unde s-au strecurat
mici erori, mici greşeli la vremea aceea.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Vom analiza şi vom vedea.
Proiect de hotărâre nr. 16 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a unui
spaţiu din Policlinica nr. 2 Călăraşi aflat în domeniul privat al judeţului Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Domnul Muşat Emil: Dacă acest proiect de hotărâre va fi adoptat, din rândul consilierilor
urmează să se facă propuneri pentru comisia de vânzare a spaţiilor şi comisia de soluţionare a
contestaţiilor.
Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost respins cu 12 voturi ’’împotrivă”: Matei Gheorghe, Chiriţă George,
Vîrtejanu Liviu, Gruiţă Darie, Spiridon Marian, Manole Sergiu, Vrăjitoru Sorinei, Sbârcea Marian,
Popescu Haralambie, Munteanu Laura, Şerban Jenei, State Laurenţiu şi 17 voturi ’’pentru”.
Proiect de hotărâre nr. 17 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 6/2014 privind
aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 17.000.000 lei
Nu sunt amendamente.
Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 28 voturi ’’pentru” şi l vot ’’împotrivă”: Vîrtejanu Liviu.
Proiect de hotărâre nr. 18 privind aprobarea contractelor de delegare a gestiunii activităţilor
de colectare şi transport al deşeurilor
Nu sunt amendamente.
Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnii consilieri Marin loan şi Matei Gheorghe nu participă la vot)
In unanimitate aprobat.
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Domnul Vîrtejanu Liviu: Vreau să vă spun că materialul care ne-a fost prezentat conţine 1450
pagini. Eu mărturisesc că l-am citit aşa, în diagonală. Am convingerea că 2/3 din cei prezenţi nu ştiu
despre ce este vorba. Mă aşteptam să prezentaţi, pentru că este una dintre problemele acute ale
judeţului. Ecomanagement Salubris este mai complicat decât Ecoaqua.
Domnul Iliuţă Vasile: Dacă doriţi mai multe explicaţii, îl avem aici pe managerul public, dl
Fulga Marius.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Eu ştiu despre ce este vorba, dar pentru cei care ridică mâna, pentru
că nu cred că a citit cineva 1450 pagini.
Domnul Iliuţă Vasile: Dl Fulga Marius, vă rog să daţi explicaţiile necesare pentru a înţelege
toată lumea, în maxim 5 minute vă rog.
(Domnul Fulga Marius prezintă proiecţia făcută asupra zonelor care au fost scoase la licitaţie)
Domnul Vîrtejanu Liviu: Ştiţi cât costă acest proiect? Este un proiect european.
Domnul Barbu Valentin: A costat aproape 140.000.000 lei.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Mulţumim, suntem lămuriţi.
Domnul Magearu Anton: O mică întrebare vă rog, populaţia de etnie romă din judeţ reprezintă
un procent mare şi la numărul de persoane ei trebuie să plătească mai mult bineînţeles, vor plăti?
Domnul Fulga Marius: Mergem pe principiul egalităţii de şanse.
Domnul Magearu Anton: Mă refeream la faptul că majoritatea dintre ei nu au buletine.
Domnul Fulga Marius: Sunt operatori care au experienţă, nu ştiu cum va funcţiona exact
programul. Lucrurile vor fi gestionate cum trebuie, am încredere.
Domnul Iliuţă Vasile: Mulţumim domnule manager public pentru prezentare, să continuăm cu
următoarele proiectele de hotărâri.
Domnul Muşat Emil:
Proiect de hotărâre nr. 19 privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a imobilului
reprezentând fostul spital TBC Dor Mărunt aflat în domeniul privat al judeţului Călăraşi
Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost respins cu 12 voturi ’’împotrivă”: Matei Gheorghe, Chiriţă George,
Vîrtejanu Liviu, Gruiţă Darie, Spiridon Marian, Manóle Sergiu, Vrăjitoru Sorinei, Sbârcea Marian,
Popescu Elaralambie, Munteanu Laura, Şerban Jenei, State Laurenţiu şi 17 voturi ’’pentru”.
Domnul Nedelcu Vasile: Eu cred că domnii consilieri PSD şi ALDE ar trebui să se informeze
de acea locaţie unde a funcţionat ani de zile spitalul TBC. Acea locaţie este într-o stare deplorabilă aş
putea spune şi, mai ales, acolo este un teren minat pot spune. Cel care va cumpăra, dacă va cumpăra
cineva, va avea nişte probleme. Eu nu zic că trebuie să aprobaţi acest proiect, dar trebuie să vă gândiţi
că acea construcţie se deteriorează pe zi ce trece. Acea locaţie trebuie data unui privat să facă ceva
acolo, nu? Este ceva bun pentru judeţ, eu aşa gândesc.
Domnul Iliuţă Vasile: Nu este bun pentru PSD, plătim în continuare paza, dar asta este situaţia.
Să continuăm.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Vom analiza.
Domnul Muşat Emil:
Proiect de hotărâre nr. 20 privind constituirea Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 28 voturi ’’pentru” şi 1 abţinere: Magearu Anton.
Vreau să mulţumesc domnilor consilieri pentru suportul pe care l-au acordat, având în vedere că
este prima şedinţă la care am participat în calitate de secretar al judeţului şi vă rog să scuzaţi micile
inadvertenţe.
Domnul Vrăjitoru Sorinei: Dacă la domnul secretar al judeţului este prima şedinţă, pentru
mine este ultima şedinţă în calitate de consilier judeţean. In luna septembrie voi depune jurământul în
Parlamentul României.
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Domnul Iliuţă Vasile: Mulţumim domnule Vrăjitoru Sorinei viitor parlamentar şi, în
continuare, o avem aici pe doamna Cristina Hurduc care ne va prezenta într-o proiecţie pe ecran, aşa
cum am promis la momentul când aţi aprobat bugetul în valoare de 50.000 lei, ce viziune, ce proiecte
n epot aduce arhitecţii inasteranzi ai Facultăţii Ion Mincu pentru dezvoltarea judeţului Călăraşi.
După şedinţă vom avea o conferinţă de presă în care vom prezenta noul staf tehnic al echipei de
fotbal AFC Dunărea 2005 Călăraşi, noul antrenor Dan Alexa şi noul preşedinte Florin Brişan.
(Doamna Cristina Hurduc prezintă proiecţia workshop cu temă dezvoltarea judeţului)
(Domnii Dan Alexa şi Florin Brişan îşi fac prezentările şi obiectivele pe care le au cu privire la
echipa de fotbal)
Domnul Iliuţă Vasile: Vă mulţumim domnilor, dacă nu sunt alte intervenţii, declar lucrările
şedinţei noastre de astăzi închise, vă mulţumesc pentru participare şi vă doresc o zi bună în continuare!

SECRETARUL JUDEŢULUI,

PREŞEDINTE,
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CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică
Comp. Cancelarie şi Editare Monitor Oficial
Nr. 13568/30.08.2017
MINUTA
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Călăraşi
din data de 30.08.2017
Au fost prezenţi 29 de consilieri judeţeni din totalul de 31.
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:
1.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi
- proiectul de hotărâre a fost aprobat -

60/2016

privind

aprobarea

2.
Proiect de hotărâre privind emiterea unor licenţe de traseu Societăţii DINAMIC JOB SRL în
vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate special
- proiectul de hotărâre a fost aprobat 3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de
investiţii ’’Modernizare sistem de alimentare cu energie termică la Spitalul Judeţean de Urgenţă
Călăraşi”, Faza - Revizuire Documentaţie pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenţie
- proiectul de hotărâre a fost aprobat 4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de
investiţii ’’Extindere Corp B —Spaţii Comerciale - Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. Pompei Samarían
Călăraşi”, Faza - Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie
- proiectul de hotărâre a fost aprobat 5. Proiect de hotărâre privind numirea Managerului Muzeului Dunării de Jos Călăraşi
- proiectul de hotărâre a fost aprobat 6.
Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Călăraşi
- proiectul de hotărâre a fost aprobat 7.
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 103/2017 pentru
stabilirea şi acordarea unor stimulente financiare lunare medicilor din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă ”Dr. Pompei Samarían” Călăraşi
- proiectul de hotărâre a fost aprobat 8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în parteneriat a Judeţului Călăraşi cu
Municipiul Călăraşi în vederea promovării obiectivului de investiţii “îmbunătăţirea siguranţei
navigabilitatii pe Dunăre in regiunea transfrontaliera Călăraşi - Silistra”
- proiectul de hotărâre a fost aprobat 9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în parteneriat a Judeţului Călăraşi cu
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ’’Barbu Ştirbei” Călăraşi în vederea promovării
obiectivului de investiţii ’’Modernizarea Dispeceratului comun I.S.U. - S.A.J.”
- proiectul de hotărâre a fost aprobat 10.
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Călăraşi cu Asociaţia Club
Sportiv Municipal Olteniţa
- proiectul de hotărâre a fost aprobat lLProiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Călăraşi cu Asociaţia Sportivă
FOTBAL CLUB AGRICOLA BORCEA
- proiectul de hotărâre a fost aprobat 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Călăraşi cu Asociaţia Club
Sportiv ÎNAINTE Modelu
- proiectul de hotărâre a fost aprobat -

13.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 65/2017 privind
aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2016, în exerciţiul
bugetar 2017
- proiectul de hotărâre a fost aprobat 14.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Călăraşi pe anul
2017
- proiectul de hotărâre a fost aprobat -

bunuri, aflate în domeniul public şi privat al Judeţului Călăraşi, din administrarea Centrului Judeţean
de Cultură şi Creaţie Călăraşi în administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului
Public şi Privat al Judeţului Călăraşi
- proiectul de hotărâre a fost respins 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a unui
spaţiu din Policlinica nr. 2 Călăraşi aflat în domeniul privat al judeţului Călăraşi
- proiectul de hotărâre a fost respins 17.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 6/2014 privind
aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 17.000.000 lei
- proiectul de hotărâre a fost aprobat 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de delegare a gestiunii activităţilor de
colectare şi transport al deşeurilor
- proiectul de hotărâre a fost aprobat 19.
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a imobilului
reprezentând fostul spital TBC Dor Mărunt aflat în domeniul privat al judeţului Călăraşi
- proiectul de hotărâre a fost respins 20. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi
- proiectul de hotărâre a fost aprobat -

SECRETARUL JUDEŢULUI
Emil MUSAT
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CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
DIRECŢIA JURIDICĂ Şl ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COMP. CANCELARIE CONSILIU

TABEL NOMINAL
cu consilierii judeţeni prezenţi la şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Călăraşi, din data 30.08.2017
Nr.
crt.

w3.

NUME Şl PRENUME

ANA TITU
BARBU VALENTIN
BANATEANU MIOARA
BANEA VERGIL
BANESCU LAURENTIU
BENEA OVIDIU
CHIRITA GEORGE
DECULESCU VALENTIN DUMITRU
DINULESCU MARIAN
ENCIU NICULAE
FILIMON MIHAI
GAMAN ION
GRUITA DARIE NICOLAE
ILIUTA VASILE
MAGEARU ANTON
MANOLE SERGIU
MARIN IOAN
MATEI GHEORGHE
MUNTEANU CRISTINA LAURA
NEDELCU VASILE
POPESCU HARALAMBIE
RADULESCU GABRIEL
ROGOZ NICOLAE
SAMOILA ION
SBARCEA MARIAN
SPIRIDON MARIAN
STATE LAURENTIU
SERBAN JENEL
TILPEANU EUE
VI RTE J AN U LiVIU
VRAJITORU SORINEL MARIAN

SEMNĂTURĂ

