ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 11653/16.09.2014
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 16 Septembrie 2014, în şedinţa extraordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr. 395/12.09.2014
Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Ştefan Ion, vicepreşedinte 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 27 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie, fiind
absenţi motivat: Filipescu Răducu George şi Iliescu Eugenia iar absent nemotivat: Pandea
Ciprian.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- Chiru Mariana – director medical Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi;
- Giurcă Aura – director executiv Crucea Roşie Călăraşi;
- Nuţu Marcel – director ECOAQUA SA Călăraşi
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi ai mass – media.
Domnul Ştefan Ion:
Bună ziua dragi colegi, suntem prezenţi 26 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 ordinare din data de 27.08.2014.
Dacă nu aveţi amendamente sau observaţii, supun la vot procesul verbal.
În unanimitate aprobat.
(Intră în sală domnul consilier Enciu Niculae)
Ordinea de zi este următoarea
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
identificate la nivelul judeţului Călăraşi - 2014.
Supun la vot ordinea de zi.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor identificate la nivelul judeţului Călăraşi – 2014
Domnul Dragu Nicolae:
Văd că este prezentă în sală şi domnişoara director a Crucii Roşii. Am rugămintea de a
analiza foarte atent acest Plan pe care-l vom aproba noi astăzi deoarece am remarcat că are
atribuite nişte sarcini foarte mari.
Domnul Ştefan Ion:
Domnule consilier, deocamdată urgenţa este să aprobăm acest Plan deoarece este
musai necesar să achiziţionăm o freză pentru deszăpezire în judeţul Călăraşi şi, dacă nu ne
grăbim, riscăm să o pierdem.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Georgescu Bogdan George:
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Având în vedere urgenţa de aprobare a acestui Plan, săptămâna trecută domnul
colonel Popa Daniel ne-a solicitat să includem în Planul anual şi necesitatea obţinerii unei
freze care să nu fie folosită pentru deszăpezirea drumurilor, ci pentru a fi folosită în situaţii de
urgenţă punctuale într-o localitate. Să vă dau şi exemplu: gravide care nu pot fi transportate la
spital din cauza drumurilor. În nenumărate cazuri, maşina Inspectoratului de Urgenţă nu a
putut ajunge la destinatie din cauza drumurilor blocate. Aceasta freză va fi folosită de
inspectorat numai în situaţiile în care apar probleme de acest gen. Deci, noi adăugăm la
Planul iniţial şi posibilitatea de achiziţionare a unui astfel de utilaj care va fi utilizat numai
pentru astfel de cazuri.
Urgenţa a apărut în urma faptului că la Minister s-a discutat despre achiziţionarea
acestor freze, urmând ca noi să prezentăm documentele necesare. Tocmai de aceea noi am
fost determinaţi să convocăm această şedinţă extraordinară şi să aprobăm acest Plan. Vă
mulţumesc!
Domnul Ştefan Daniel:
Referitor la ceea ce a spus domnul consilier Dragu Nicolae, Planul acesta pe care noi
l-am aprobat astăzi este o completare a Planului din anul 2012. Completarea vine numai în
ceea ce priveşte riscurile în caz de furtună, zăpadă, tornade. Atribuţiile pe care le are Crucea
Roşie în acest Plan pe 2014 sunt aceleaşi pe care le avea şi în Planul din 2012. Singurele
completări sunt dotarea cu această autofreză şi a unor şenilate care să intre în zonele greu
accesibile. Ministerul Dezvoltării doreşte ca până la sfârşitul lunii septembrie să se încheie
acest contract şi din cauza aceasta vor ca Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în cele
şapte judeţe din Regiunea Sud Muntenia să fie aprobat.
Această suplimentare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor a fost aprobată şi
printr-un Ordin al prefectului săptămâna trecută la fel cum şi în 2012 a existat o şedinţă a
Comitetului Judeţean pentru aprobarea acestui Plan după care, a fost înaintat Consiliului
Judeţean.
Domnul Muşat Emil:
Având în vedere ceea ce a spus şi domnul vicepreşedinte Georgescu Bogdan George
şi domnul director Ştefan Daniel, eu am rugămintea ca executivul ConsiliuluiJudeţean să facă
o revedere şi o reevaluare a acestui Plan împreună cu celelalte foruri competente în materie,
pentru ca să nu avem un Plan de dragul de a avea un document. Pentru că cei de la Crucea
Roşie au nişte atribuţiuni, trebuie să ne asigurăm că le pot duce la îndeplinire. De asemenea,
şi cei de la spital să vedem dacă şi le pot duce la îndeplinire. Ori le scoatem atribuţiunile şi le
dirijăm către alte entităţi pe care pot să le realizeze, ori le asigurăm mijloacele necesare
pentru a-şi duce la bun sfârşit atribuţiunile. Vă mulţumesc, atât am avut de spus.
Domnul Mandache Gheorghe:
Cu privire la această freză pe care o vom achiziţiona prin acest Program Operaţional, o
putem folosi şi pentru drumuri? Nu cred că este voie.
Domnul Ştefan Ion:
Dacă este nevoie, o vom folosi, de ce nu! O să vedem.
Dacă nu mai sunt alte intervenţii, închei lucrările şedinţei noastre de astăzi, vă
mulţumesc pentru participare şi vă doresc o zi bună în continuare!
VICEPREŞEDINTE,
ing. Ion ŞTEFAN

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Întocmit,
Deliu Vetuţa
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