ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 12256/31.08.2016

PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 31 August 2016, în şedinţa ordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr. 248/25.08.2016
Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Iliuță 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 27 din 31 de consilieri judeţeni în funcţie, absenți motivat fiind:
Cristodor Dan Eugen, Enciu Niculae, Pandea Ciprian, Șerban Jenel.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Belușică Laurențiu – director medical Spitalul Județean de Urgență;
- domnul Stan Ion – director adjunct Camera Agricolă;
- doamna Nicolae Tudora – director DGASPC;
- doamna Ghiveciu Camelia – manager interimar al Spitalului Județean de Urgență;
- domnul Țifrea Nicolae – director Administrația Finanțelor Pubice;
- domnul Rotaru Ion – reprezentant S.G.A Călărași;
- domnul Voicu Ionuț – reprezentant Parohia Gîldău;
- domnul Paraschiv Nicușor – reprezentant Centrul Cultural Județean;
- primari uat-uri județul Călărași;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi ai mass – media.
Domnul Iliuță Vasile: Buna ziua stimaţi colegi, suntem prezenţi 27 din 31 de consilieri în funcţie. Din
punct de vedere al regulamentului, şedinţa este statutară. Declar deschise lucrările şedinţei noastre de astăzi.
Supun aprobării procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26.07.2016.
În unanimitate aprobat.
Dacă aveți propuneri pentru modificarea ordinii de zi.
Domnul Samoilă Ion: Am eu o propunere și vorbesc în numele grupului PSD; solicităm scoaterea de pe
ordinea de zi a proiectului de hotărâre nr. 6, iar dacă nu se aprobă, propunem ca să-l discutăm ultimul, să fie
ultimul punct pe ordinea de zi.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Am solicitat prezența proiectantului când vom discuta proiectul de hotărâre
nr. 6 și am rugat partea tehnică a consiliului, să instaleze un ecran unde să proiectăm. Mulți dintre colegii noștri
sunt noi și știu numai faptul că există o bibliotecă județeană sau poate unii dintre ei nici nu știu unde se află
aceasta.
Domnul Iliuță Vasile: Este lângă consiliul județean, e destul de mare, nu cred că nu se știe unde se află.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Eu propun să amânăm acest proiect de hotărâre pentru următoarea ședință.
Domnul Iliuță Vasile: Proiectantul este pe drum, după ședință vă stă la dispoziție cu toate documentele
de care aveți nevoie.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Nu după ședință. L-am invitat și am rugat partea tehnică, că vrem să facem o
vizionare la ceea ce este acolo și să explice anumite lucruri pe care îl vom întreba. De asemenea, vă propun ca
după ședință, să mergem toți consilierii să vedem această bibliotecă.
Domnul Iliuță Vasile: Haideți să structurăm puțin. Supun la vot amendamentul formulat de domnul
Samoilă Ion, scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre nr. 6.
Amendamentul a fost respins cu 17 voturi ”contra”: Iliuță Vasile, Dinulescu Marian, Barbu Valentin,
Magearu Anton, Nedelcu Vasile, Rădulescu Gabriel, Deculescu Valentin, Bănea Vergil, Bănescu Laurențiu,
Benea Ovidiu, Filimon Ion, Rogoz Nicolae, Ana Titu, Găman Ion, Tîlpeanu Ilie, Dumbravă Virgil, Marin Ioan și
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10 voturi ”pentru”: Samoilă Ion, Sbârcea Marian, Vrăjitoru Sorinel, Manole Sergiu, Pațurcă Roxana, Munteanu
Laura, Vîrtejanu Liviu, Chiriță George, Matei Gheorghe, Spiridon Marian.
Domnul Iliuță Vasile: Supun la vot modificarea ordinii de zi, proiectul de hotărâre nr. 6 să devină
punctul nr. 18.
Amendamentul a fost respins cu 17 voturi ”contra”: Iliuță Vasile, Dinulescu Marian, Barbu Valentin,
Magearu Anton, Nedelcu Vasile, Rădulescu Gabriel, Deculescu Valentin, Bănea Vergil, Bănescu Laurențiu,
Benea Ovidiu, Filimon Ion, Rogoz Nicolae, Ana Titu, Găman Ion, Tîlpeanu Ilie, Dumbravă Virgil, Marin Ioan și
10 voturi ”pentru”: Samoilă Ion, Sbârcea Marian, Vrăjitoru Sorinel, Manole Sergiu, Pațurcă Roxana, Munteanu
Laura, Vîrtejanu Liviu, Chiriță George, Matei Gheorghe, Spiridon Marian.
Domnul Samoilă Ion: Vreau să vă anunț că grupul PSD nu va participa la vot la acest proiect de
hotărâre.
Domnul Iliuță Vasile: Este dreptul dumneavoastră.
Ordinea de zi este următoarea:
1.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 2/2016 privind repartizarea sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unități administrativ – teritoriale, pe anul 2016 și
estimările pentru anii 2017 – 2019
2.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 24/2016 privind aprobarea utilizării
excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2015, în exercițiul bugetar 2016
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2016
4.Proiect de hotărâre privind probarea utilizării fondului de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu
al județului Călărași pe anul 2016
5.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren, proprietate publică a Judeţului Călăraşi, din
administrarea Centrului Cultural Județean Călărași în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi
6.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.14/2013 privind aprobarea
documentației tehnico-economice și a devizului general la obiectivul de investiție Centrul Județean de Cultură și
Administrație Publică “Barbu Știrbei”- Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu - Faza - Documentație de
Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Expertiză Tehnică și Audit Energetic
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unui teren din proprietatea publică a
statului şi administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în administrarea Consiliului Judeţean
Călăraşi
8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 91/2010 privind constituirea Consiliile de
administrație ale spitalelor publice din rețeaua Consiliului Județean Călărași
9.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Consiliul de
administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Călăraşi
10.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Comisia de
Orientare Şcolară şi Profesională Călăraşi
11.Proiect de hotărâre pentru apobarea procedurii privind cumpărarea unor bunuri imobile de către
Județul Călărași
12.Proiect de hotărâre privind emiterea unor licențe de traseu Societății DINAMIC JOB S.R.L. în
vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale
13.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Călărași
14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași
15.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului de Asistență -Medico-Socială
Călărași
16.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași
17.Proiect de hotărâre pentru completarea Statului de funcții al Centrului Cultural Județean Călărași
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18.Proiect de hotărâre privind completarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Alexandru
Odobescu” Călărași
19.Diverse.
Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost propusă de executiv.
Ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi ”pentru” și 10 abțineri: Samoilă Ion, Sbârcea Marian,
Vrăjitoru Sorinel, Manole Sergiu, Pațurcă Roxana, Munteanu Laura, Vîrtejanu Liviu, Chiriță George, Matei
Gheorghe, Spiridon Marian.
Domnul Iliuță Vasile: Vă propun să dau citire numai titlului proiectelor de hotărâri, deoarece
dumneavoastră le-ați studiat deja în ședințele de comisii, iar acolo unde sunt solicitări sau amendamente, le vom
discuta și le vom supune la vot.
Propunerea a fost aprobată cu 26 voturi ”pentru” și 1 abținere: Vîrtejanu Liviu.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Eu zic să dați citire și la conținut, pentru ca să afle și cei din sală, să știe
despre ce discutăm.
Domnul Iliuță Vasile: Domnule consilier, a fost aprobat, o să se consemneze în procesul verbal
abținerea dumneavoastră. Mergem mai departe.
Proiect de hotărâre nr. 1 pentru modificarea Hotărârii nr. 2/2016 privind repartizarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unități administrativ – teritoriale, pe anul 2016 și
estimările pentru anii 2017 – 2019
Domnul Iliuță Vasile: La acest proiect de hotărâre, au fost formulate 2 amendamente, de domnul
Tîlpeanu Ilie și domnul Samoilă Ion.
Domnul Tîlpeanu Ilie: La comuna Dorobanțu să se facă o modificare și anume: suma alocată pentru
străzi să fie alocată pentru școli, au și documentație.
Domnul Iliuță Vasile: Supun la vot amendamentul formulat de domnul Tîlpeanu Ilie.
În unanimitate aprobat.
Domnul Samoilă Ion: Cred că a fost o scăpare, comuna Ștefan ce Mare a fost omisă, având în vedere
faptul că s-au alocat bani pentru rate și dobânzi. N-a fost trecută în proiectul de hotărâre.
Domnul Iliuță Vasile: Supun la vot amendamentul formulat de domnul Samoilă Ion.
Amendamentul a fost respins cu 17 voturi ”contra”: Iliuță Vasile, Dinulescu Marian, Barbu Valentin,
Magearu Anton, Nedelcu Vasile, Rădulescu Gabriel, Deculescu Valentin, Bănea Vergil, Bănescu Laurențiu,
Benea Ovidiu, Filimon Ion, Rogoz Nicolae, Ana Titu, Găman Ion, Tîlpeanu Ilie, Dumbravă Virgil, Marin Ioan și
10 voturi ”pentru”: Samoilă Ion, Sbârcea Marian, Vrăjitoru Sorinel, Manole Sergiu, Pațurcă Roxana, Munteanu
Laura, Vîrtejanu Liviu, Chiriță George, Matei Gheorghe, Spiridon Marian.
Domnul Iliuță Vasile: Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul formulat de domnul
Tîlpeanu Ilie.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi ”pentru” și 10 voturi ”contra”: Samoilă Ion, Sbârcea
Marian, Vrăjitoru Sorinel, Manole Sergiu, Pațurcă Roxana, Munteanu Laura, Vîrtejanu Liviu, Chiriță George,
Matei Gheorghe, Spiridon Marian.
Domnul Samoilă Ion: Domnule președinte, comuna asta trebuie să primească bani.
Domnul Dinulescu Marian: Îi dăm luna viitoare.
Domnul Samoilă Ion: De unde îi mai dăm? Văd că restul de bani îi împărțim, de unde să-i mai dăm?
Domnul Vîrtejanu Liviu: Am și eu o întrebare: analizând mai atent după ședința de comisie, m-am
uitat la două comune, la modul cum s-au acordat acești bani. Am impresia că nu s-au acordat sumele solicitate,
care stau la baza contractului. S-a acordat numai partea de rată și partea de dobânzi nu s-a acordat. La comuna
Dichiseni de exemplu. În condițiile în care noi, consumând această sumă, nu mai avem bani să asigurăm dacă
mai scapa vreunul, cum e cazul comunei Ștefan cel Mare. Dobânzile dacă nu sunt prinse, nu mai avem de unde
să le mai acoperim.
Domnul Iliuță Vasile: La început de an, ca și consilieri, ați aprobat această procedură să plătim ratele
nu și dobânzile. Dumneavoastră sunteți din cei vechi, știți.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Ordonanța prevede acest lucru. Este vorba despre dobânzi și rate. În mod
normal dacă, consiliul ar fi lucrat cum trebuie, trebuia să avem un centralizator din care să rezulte pe fiecare
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trimestru, sumele care li se alocă. Nu este o vină a mea, este o vină a celui care a stat în locul dumneavoastră.
Vreau să corectăm aceste treburi în ideea că vom merge mai bine în acest mandat.
Domnul Iliuță Vasile: Mulțumim domnule consilier. Să continuăm.
Proiect de hotărâre nr. 2 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 24/2016 privind aprobarea
utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2015, în exercițiul bugetar 2016
Domnul Iliuță Vasile: La acest proiect de hotărâre, domnul vicepreședinte Dinulescu Marian are de
formulat un amendament.
Domnul Dinulescu Marian: La Anexa nr. 2, lista de dotări a aparatului propriu, la poziția autoturism
1B, scădem suma de 81.000 lei și se majorează lista de dotări a DGASPC Călărași cu această sumă. Renunțăm
noi la un autoturism și îl dăm lor.
Domnul Iliuță Vasile: Supun la vot amendamentul formulat de domnul vicepreședinte Dinulescu
Marian.
(Domnii consilieri Marin Ioan, Dumbravă Virgil și Munteanu Laura nu participă la vot)
În unanimitate aprobat cu 24 de voturi ”pentru”.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendament.
(Domnii consilieri Marin Ioan, Dumbravă Virgil și Munteanu Laura nu participă la vot)
În unanimitate aprobat cu 24 de voturi ”pentru”.
Proiect de hotărâre nr. 3 privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2016
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind probarea utilizării fondului de rezervă bugetară prevăzut în bugetul
propriu al județului Călărași pe anul 2016
Domnul Iliuță Vasile: Și la acest proiect de hotărâre avem formulate 2 amendamente, de domnul
Vrăjitoru Sorinel și domnul Samoilă Ion.
Domnul Vrăjitoru Sorinel: Primăria Ileana a făcut o solicitare de 50.000 lei pentru reparații grădiniță.
Această solicitare a fost înregistrată la consiliul județean pe data de 25.08.2016 și nu a fost introdusă în listă.
Domnul Iliuță Vasile: Supun la vot amendamentul.
Amendamentul a fost respins cu 17 voturi ”contra”: Iliuță Vasile, Dinulescu Marian, Barbu Valentin,
Magearu Anton, Nedelcu Vasile, Rădulescu Gabriel, Deculescu Valentin, Bănea Vergil, Bănescu Laurențiu,
Benea Ovidiu, Filimon Ion, Rogoz Nicolae, Ana Titu, Găman Ion, Tîlpeanu Ilie, Dumbravă Virgil, Marin Ioan și
10 voturi ”pentru”: Samoilă Ion, Sbârcea Marian, Vrăjitoru Sorinel, Manole Sergiu, Pațurcă Roxana, Munteanu
Laura, Vîrtejanu Liviu, Chiriță George, Matei Gheorghe, Spiridon Marian.
Domnul Vrăjitoru Sorinel: Domnule președinte, școala începe pentru toți copiii din acest județ.
Domnul Dinulescu Marian: A venit târziu solicitarea.
Domnul Vrăjitoru Sorinel: Și primăria Căscioarele a depus solicitarea tot la acea dată și i s-a dat bani.
Domnul Samoilă Ion: Am și eu un amendament, pentru că am observat în listă că, nu știu dacă este
vreo întâmplare, 3 comune PSD nu sunt incluse. Solicit alocarea sumei de 50.000 lei pentru comuna Roseți.
Vreau să vă spun că începe școala și pentru comunele PSD și pentru comunele PNL și nu mi se pare corect.
Facem o comparație: comună învecinată cu Roseți care are un număr de 200 de elevi și primește bani pentru
începerea anului școlar, iar Roseți care are un număr de 900 de elevi, nu începe anul școlar?
Domnul Iliuță Vasile: Este o comună mai mare, mai bogată și poate să-și susțină școlile.
Domnul Samoilă Ion: Și mai am o chestiune de spus: faptul că se dă așa 50.000 lei la toți, indiferent
dacă are o școală și o grădiniță sau 5 școli și 5 grădinițe, nu mi se pare deloc corect din punctul acesta de vedere.
Domnul Dinulescu Marian: Dar s-au dat bani pentru 14 comune PSD.
Domnul Iliuță Vasile: Supun la vot amendamentul formulat de domnul Samoilă Ion.
Amendamentul a fost respins cu 17 voturi ”contra”: Iliuță Vasile, Dinulescu Marian, Barbu Valentin,
Magearu Anton, Nedelcu Vasile, Rădulescu Gabriel, Deculescu Valentin, Bănea Vergil, Bănescu Laurențiu,
Benea Ovidiu, Filimon Ion, Rogoz Nicolae, Ana Titu, Găman Ion, Tîlpeanu Ilie, Dumbravă Virgil, Marin Ioan și
10 voturi ”pentru”: Samoilă Ion, Sbârcea Marian, Vrăjitoru Sorinel, Manole Sergiu, Pațurcă Roxana, Munteanu
Laura, Vîrtejanu Liviu, Chiriță George, Matei Gheorghe, Spiridon Marian.
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Domnul Rîjnoveanu Nicolae: Vă rog să-mi permiteți să spun și eu câteva cuvinte. M-am înșelat în
privința dumneavoastră, am crezut că se va schimba ceva, dar nu s-a schimbat absolut nimic. Am crezut că vă
ridicați, dumneavoastră care ați plecat din rândul nostru al primarilor, la înălțimea la care ar trebui să fiți. Îmi
pare rău, dar nici la înălțimea domnului Filipescu Răducu George nu sunteți și nu știu dacă vă veți ridica
vreodată. Sunt foarte supărat. Dacă acesta este un motiv, pentru că nu am putut să fiu prezent să vă primesc pe
dumneavoastră, trebuie să nu uitați un singur lucru și tot acest consiliu să nu uitați că sunteți consiliul județului,
nu numai al localităților PNL sau PDL. Când judecați, judecați imparțial. Îmi pare rău că ne-ați cerut ajutorul
nouă la PSD să vă sprijinim să fiți președinte, eu am fost acela care a spus că meritați să fiți sprijinit. Îmi pare
rău. Să vă fie rușine celor care nu ați votat!
Domnul Iliuță Vasile: Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi ”pentru” și 10 voturi ”contra”: Samoilă Ion, Sbârcea
Marian, Vrăjitoru Sorinel, Manole Sergiu, Pațurcă Roxana, Munteanu Laura, Vîrtejanu Liviu, Chiriță George,
Matei Gheorghe, Spiridon Marian.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind trecerea unui teren, proprietate publică a Judeţului Călăraşi, din
administrarea Centrului Cultural Județean Călărași în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost respins cu 17 voturi ”pentru” și 10 voturi ”contra”: Samoilă Ion, Sbârcea
Marian, Vrăjitoru Sorinel, Manole Sergiu, Pațurcă Roxana, Munteanu Laura, Vîrtejanu Liviu, Chiriță George,
Matei Gheorghe, Spiridon Marian.
Proiect de hotărâre nr. 6 pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.14/2013 privind
aprobarea documentației tehnico-economice și a devizului general la obiectivul de investiție Centrul Județean de
Cultură și Administrație Publică “Barbu Știrbei”- Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu - Faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Expertiză Tehnică și Audit Energetic
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnii consilieri Samoilă Ion, Sbârcea Marian, Vrăjitoru Sorinel, Manole Sergiu, Pațurcă Roxana,
Munteanu Laura, Vîrtejanu Liviu, Chiriță George, Matei Gheorghe, Spiridon Marian nu participă la vot)
În unanimitate aprobat cu 17 voturi ”pentru”.
Proiect de hotărâre nr. 7 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui teren din proprietatea
publică a statului şi administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în administrarea Consiliului
Judeţean Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost respins cu 17 voturi ”pentru” și 10 voturi ”contra”: Samoilă Ion, Sbârcea
Marian, Vrăjitoru Sorinel, Manole Sergiu, Pațurcă Roxana, Munteanu Laura, Vîrtejanu Liviu, Chiriță George,
Matei Gheorghe, Spiridon Marian.
Domnul Dinulescu Marian: Știți cât costă acest proiect? 60.000.000 euro.
Domnul Iliuță Vasile: Este un proiect de 60.000.000 euro pe care dumneavoastră l-ați respins, pentru că
trebuia să întrunească un cvorum de 2/3 din numărul consilierilor prezenți. Ce aveți cu cetățenii călărășeni să
respingeți o investiție a județului?
Domnul Vîrtejanu Liviu: Și biblioteca costă 4.000.000 euro.
Domnul Dinulescu Marian: Da, dar acesta costă 60.000.000 euro.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Am o precizare: probabil este o investiție pe fonduri europene.
Domnul Dinulescu Marian: Da și?
Domnul Vîrtejanu Liviu: Dumneavoastră nu vă uitați la 4.000.000 euro care sunt din bani proprii, aș fi
vrut totuși să discutăm.
Domnul Dinulescu Marian: Este o optică greșită domnule consilier. Este toată lumea aici, să afle că nu
votați proiecte europene. O să ținem o conferință de presă să afle toată lumea că nu votați proiecte europene.
Proiect de hotărâre nr. 8 pentru modificarea Hotărârii nr. 91/2010 privind constituirea Consiliile de
administrație ale spitalelor publice din rețeaua Consiliului Județean Călărași
Nu sunt amendamente.
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Domnul Vîrtejanu Liviu: Am o obiecție la acest proiect de hotărâre. Am văzut că domnul Mușat Emil
este trecut supleant peste tot. Nu aveți oameni să-i repartizați? Și mai am o nedumerire: domnul Ionescu Rareș
Alexandru, care nu face parte din executivul consiliului, se duce în locul doamnei Jipa Alina care a fost până
acum. Eu cred că ar trebui să priviți lucrurile mult mai serios, în-afară de prieteniile personale. Vă rog să rețineți.
Domnul Iliuță Vasile: Domnul Mușat Emil este supleant, este rezervă.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Nu contează, este peste tot.
Domnul Iliuță Vasile: Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 9 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în
Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Călăraşi
Domnul Iliuță Vasile: Îl propun pe domnul Vâlcea Mihai care face parte din aparatul propriu al
consiliului județean. Dacă nu mai sunt alte propuneri, secretariatul să pregătească buletinele de vot.
Proiect de hotărâre nr. 10 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în
Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională Călăraşi
Domnul Iliuță Vasile: Îl propun pe domnul Tudone Dumitru. Dacă nu mai sunt alte propuneri,
secretariatul să pregătească buletinele de vot.
Proiect de hotărâre nr. 11 pentru aprobarea procedurii privind cumpărarea unor bunuri imobile de
către Județul Călărași
Domnul Iliuță Vasile: La acest proiect de hotărâre, fiecare partid trebuie să propună 2 membri, unul
pentru comisia de cumpărare și unul pentru comisia de contestații.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Grupul PSD nu face propuneri.
Domnul Benea Ovidiu: Din partea grupului PNL, îl propun pe domnul Deculescu Valentin pentru
comisia de cumpărare și pe domnul Bănescu Laurențiu pentru comisia de soluționare contestații.
Domnul Dumbravă Virgil: Din partea grupului ALDE, îl propun pe domnul Șerban Jenel pentru
comisia de cumpărare.
Domnul Nedelcu Vasile: Îl propun pe domnul Dumbravă Virgil din partea grupului ALDE, pentru
comisia de contestații.
Domnul Magearu Anton: Din partea grupului PNL, îl propun pe domnul Nedelcu Vasile pentru
comisia de cumpărare.
Domnul Benea Ovidiu: Din partea grupului PNL, îl propun pe domnul Rădulescu Gabriel pentru
comisia de contestații.
Domnul Iliuță Vasile: Acestea fiind propunerile, secretariatul să pregătescă buletinele de vot. La acest
proiect de hotărâre avem și un amendament pe care îl va formula domnul vicepreședinte Dinulescu Marian.
Domnul Dinulescu Marian: Propunerea mea este să cumpărăm apartamente confort 1, să nu mai
mergem pe m2, pentru ca să nu mai existe discuții că unul are 60 m2, sau altul are 80 m2. Mergem pe confort 1 și
gata.
Domnul Samoilă Ion: Și cine stabilește confortul?
Domnul Dinulescu Marian: Evaluatorul.
Domnul Tudone Dumitru: Sunt datele tehnice confort 1, confort 2, confort 3, titulaturi date prin legea
locuinței, ce înseamnă confort 1, 2 sau 3. Să se elimine suprafața minimă și să rămână numai categoria de
confort. Tot în completare la amendament, să nu mai existe restricție de vechime centrală termică minim 2 ani de
zile, ci dotat cu centrală termică, ca să nu fie suspiciuni de restricție față de o persoană sau alta care participă la
această achiziție.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Și să nu fie într-un bloc cu buline roșii.
Domnul Iliuță Vasile: Supun la vot amendamentul formulat de domnul vicepreședinte Dinulescu
Marian.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 12 privind emiterea unor licențe de traseu Societății DINAMIC JOB S.R.L. în
vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate special
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul consilier Filimon Mihai nu participă la vot)
În unanimitate aprobat cu 26 voturi ”pentru”.
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Proiect de hotărâre nr. 13 pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Călărași
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 14 pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie
Călărași
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 15 privind modificarea Statului de funcții al Centrului de Asistență MedicoSocială Călărași
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 16 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 17 pentru completarea Statului de funcții al Centrului Cultural Județean
Călărași
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 18 privind completarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Alexandru
Odobescu” Călărași
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Iliuță Vasile: Până vor fi pregătite buletinele de vot, propun să luăm o scurtă pauză.
(Domnii consilieri Samoilă Ion, Sbârcea Marian, Vrăjitoru Sorinel, Manole Sergiu, Pațurcă Roxana,
Munteanu Laura, Vîrtejanu Liviu, Chiriță George, Matei Gheorghe, Spiridon Marian părăsesc ședința)
Domnul Iliuță Vasile: Buletinele de vot sunt pregătite, să purcedem la procedura de vot. Procedura de
vot este următoarea: veți bara numai numele consilierilor pe care nu doriți să fie aleși.
(Domnii consilieri sunt invitați în ordinea alfabetică să voteze)
Procedura de vot fiind încheiată, domnul președinte al Comisiei de validare să dea citire proceselor
verbale de consemnare a votului, pentru proiectele de hotărâri nr. 9, nr. 10 și nr. 11.
Domnul Rădulescu Gabriel: În urma votului secret în ceea ce privește proiectul de hotărâre nr. 9
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Consiliul de administraţie al Centrului
Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Călăraşi, domnul Vâlcea Mihai a obținut 17 voturi ”pentru” din
totalul de 17 consilieri județeni prezenți la vot. Deci proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.
În urma votului secret în ceea ce privește proiectul de hotărâre nr. 10 privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională Călăraşi, domnul
Tudone Dumitru a obținut 17 voturi ”pentru” din totalul de 17 consilieri județeni prezenți la vot. Deci proiectul
de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.
În urma votului secret în ceea ce privește proiectul de hotărâre nr. 11 pentru aprobarea procedurii privind
cumpărarea unor bunuri imobile de către Județul Călărași, pentru Comisia de evaluare a ofertelor, domnul
Deculescu Valentin Dumitru a obținut 17 voturi ”pentru”, din totalul de 17 consilieri județeni prezenți la vot;
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domnul Șerban Jenel a obținut 17 voturi ”pentru”, din totalul de 17 consilieri județeni prezenți la vot și domnul
Nedelcu Vasile a obținut 17 voturi ”pentru”, din totalul de 17 consilieri județeni prezenți la vot.
Pentru Comisia de soluționare a contestațiilor, domnul Bănescu Laurențiu a obținut 17 voturi ”pentru”,
din totalul de 17 consilieri județeni prezenți la vot; domnul Dumbravă Virgil Marian a obținut17 voturi ”pentru”,
din totalul de 17 consilieri județeni prezenți la vot și domnul Rădulescu Gabriel a obținut 17 voturi ”pentru”, din
totalul de 17 consilieri județeni prezenți la vot.
Domnul Iliuță Vasile: Supun la vot proiectul de hotărâre nr. 11 pentru apobarea procedurii privind
cumpărarea unor bunuri imobile de către Județul Călărași, cu amendamentul formulat de domnul vicepreședinte
Dinulescu Marian și cu rezultatul votului, în totalitatea lui.
În unanimitate aprobat cu 17 voturi ”pentru”.
Declar închise lucrările ședinței noastre de astăzi, cu precizarea că grupul PSD s-a retras, n-a dorit să
voteze cumpărarea de apartamente pentru medici. Sunt reprezentanții județului dar se gândesc numai la dânșii,
nu se gândesc la cetățenii care i-au adus pe fotoliile din cadrul consiliului județean. Cu părere de rău, dar astăzi
au dat dovadă de lipsă de respect față de cetățeni.
Domnul Dinulescu Marian: Nu numai asta, dar au dat vot negativ și pentru primăriile lor. Noi am
alocat sume pentru 14 primării PSD, iar dânșii nu au votat nici măcar pentru primăriile lor. Este o lipsă totală de
respect față de consiliul județean, față de cetățeni și față de presă pentru că au părăsit sala.
Domnul Iliuță Vasile: Vă mulțumesc pentru participare dragi colegi, vă doresc o zi bună în continuare!

PREȘEDINTE,
ec. Iliuță VASILE

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dumitru TUDONE

Întocmit,
cons. Deliu Vetuța
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