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MINUTA
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Călăraşi
din data de 28.08.2013
Au fost prezenţi 27 de consilieri judeţeni din totalul de 30.
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe
anul 2013.
- proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate –
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 124/2010 privind aprobarea
prelungirii garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 500.000 lei pentru
Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi.
- proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate 3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea imobilului situat în municipiul Călăraşi, str. Ion Heliade-Rădulescu, nr. 29 bis,
judeţul Călăraşi.
- proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Călăraşi în Comitetul judeţean de iniţiativă pentru constituirea Camerei Agricole.
- proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Comunitare
de Evidenţă a Persoanelor Călăraşi.
- proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi.
- proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 90/2009 privind
reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi.
- proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 108/2012 privind validarea
desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea
indemnizaţiei acestora.
- proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate 9. Proiect de hotărâre privind emiterea unor licenţe de traseu, în vederea efectuării
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.
- proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 169/2012 privind stabilirea
preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute
provenite din cedarea folosinţei bunurilor prin închiriere sau arendare.
- proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate -

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în parteneriat a Judeţului
Călăraşi cu Comuna Dichiseni pentru implementarea Proiectului « Înfiinţare Club cu
specific pescăresc, satul Coslogeni, comuna Dichiseni ».
- proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Călăraşi,
în calitate de solicitant, la depunerea proiectului « Valorificarea potenţialului turistic şi
piscicol al Dunării călărăşene prin stabilirea de trasee turistice acvatice şi dezvoltarea de
facilităţi de transport şi cazare lacustră », în cadrul Programului Operaţional pentru
Pescuit.
- proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Călăraşi,
în calitate de solicitant, la depunerea proiectului « Promovarea patrimoniului natural în
zona Dunării călărăşene prin eco-turism », în cadrul Programului Operaţional pentru
Pescuit.
- proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate –
14. Diverse.
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 8593/28.08.2013
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 28 August 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi,
convocată prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 217/22.08.2013
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 27 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie,
absenţi motivaţi fiind: Georgescu Bogdan George, Iliescu Eugenia, Samoilă Ion.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Stan Ion – director Camera Agricolă;
- doamna Ivan Olimpia – reprezentant Asociaţia copiilor cu handicap;
- domnul Costache Ionel – inspector şef Inspectoratul de Poliţie Judeţean;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Bună ziua stimaţi colegi, declar deschise lucrările şedinţei noastre de astăzi.
Suntem prezenţi 27 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie. Din punct de vedere al
regulamentului, şedinţa este statutară.
La mape aveţi procesul verbal ale şedinţei ordinare din data de 31.07.2013. Dacă
nu aveţi amendamente sau observaţii, supun la vot procesul verbal.
În unanimitate aprobat.
La ordinea de zi avem o modificare şi anume: adăugarea unui număr de patru
proiecte de hotărâri care v-au fost prezentate de domnii directori şi în şedinţele de comisii.
Deci, pe ordinea de zi vom avea 13 proiecte de hotărâri, iar punctul „Diverse” va deveni nr.
14.
Supun la vot această modificare.
În unanimitate aprobată.
Ordinea de zi modificată va fi următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe
anul 2013.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 124/2010 privind aprobarea
prelungirii garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 500.000 lei pentru
Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi.
3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea imobilului situat în municipiul Călăraşi, str. Ion Heliade-Rădulescu, nr. 29 bis,
judeţul Călăraşi.
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Călăraşi în Comitetul judeţean de iniţiativă pentru constituirea Camerei Agricole.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Comunitare
de Evidenţă a Persoanelor Călăraşi.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 90/2009 privind
reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 108/2012 privind validarea
desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea
indemnizaţiei acestora.

9. Proiect de hotărâre privind emiterea unor licenţe de traseu, în vederea efectuării
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 169/2012 privind stabilirea
preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute
provenite din cedarea folosinţei bunurilor prin închiriere sau arendare.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în parteneriat a Judeţului
Călăraşi cu Comuna Dichiseni pentru implementarea Proiectului « Înfiinţare Club cu
specific pescăresc, satul Coslogeni, comuna Dichiseni ».
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Călăraşi,
în calitate de solicitant, la depunerea proiectului « Valorificarea potenţialului turistic şi
piscicol al Dunării călărăşene prin stabilirea de trasee turistice acvatice şi dezvoltarea de
facilităţi de transport şi cazare lacustră », în cadrul Programului Operaţional pentru
Pescuit.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Călăraşi,
în calitate de solicitant, la depunerea proiectului « Promovarea patrimoniului natural în
zona Dunării călărăşene prin eco-turism », în cadrul Programului Operaţional pentru
Pescuit.
14. Diverse.
Supun la vot ordinea de zi.
În unanimitate aprobată.
Domnul Filipescu Răducu George:
De asemenea, propun să dau citire numai titlului proiectelor de hotărâri iar acolo
unde avem amendamente sau observaţii, le vom discuta şi apoi le vom supune la vot.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi
pe anul 2013.
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre avem un amendament formulat de domnul consilier
Dragu Nicolae în şedinţa de comisie şi anume : alocarea sumei de 32.000 lei pentru
biserica din comuna Independenţa.
Supun la vot amendamentul.
În unanimitate aprobat.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul mai sus menţionat.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 2 pentru modificarea Hotărârii nr. 124/2010 privind
aprobarea prelungirii garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 500.000
lei pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 3 privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea imobilului situat în municipiul Călăraşi, str. Ion Heliade-Rădulescu, nr. 29 bis,
judeţul Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Judeţean Călăraşi în Comitetul judeţean de iniţiativă pentru constituirea Camerei Agricole.
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă rog să faceţi propuneri.
Domnul Pandea Ciprian :
Îl propun pe domnul consilier Vrăjitoru Sorinel Marian.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dacă nu mai sunt alte propuneri, vă rog acum să faceţi propuneri pentru supleant.
Domnul Petcu Victor :
O propun pe doamna consilier Craiu Jolan.
Domnul Filipescu Răducu George:

Dacă acestea sunt propunerile, rog secretariatul să pregătească buletine de vot, iar
noi vom continua cu următoarele proiecte de hotărâri.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 6 privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 7 pentru modificarea Hotărârii nr. 90/2009 privind
reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 8 pentru modificarea Hotărârii nr. 108/2012 privind
validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi
stabilirea indemnizaţiei acestora.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 9 privind emiterea unor licenţe de traseu, în vederea
efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.
Nu sunt amendamente.
Domnul Dragu Nicolae:
Aici la art. 2 unde spune că se aprobă emiterea unei licenţe de traseu valabilă până
la data de 31.98.2014, firmei SC INTER TRANS HARRY SRL; are licenţă de traseu SC
ALI TRANS SRL domnule preşedinte. Cine este? Nu este cel de transporturi care vine pe
aici?
Domnul Filipescu Răducu George:
Să nu fie cumva o licenţă care să fie expirată.
Domnul Mâţu Dănuţ:
Cele trei licenţe care se dau acum, sunt licenţe pentru curse regulate speciale. Sunt
licenţe pentru transport copii sau muncitori. În cazul acesta, nu face obiectul celeilalte
licenţe. Nu au numic în comun.
Domnul Filipescu Răducu George:
Acestea fiind spuse, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 10 pentru modificarea Hotărârii nr. 169/2012 privind
stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale
brute provenite din cedarea folosinţei bunurilor prin închiriere sau arendare.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 11 privind aprobarea asocierii în parteneriat a Judeţului
Călăraşi cu Comuna Dichiseni pentru implementarea Proiectului « Înfiinţare Club cu
specific pescăresc, satul Coslogeni, comuna Dichiseni ».
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 12 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean
Călăraşi, în calitate de solicitant, la depunerea proiectului « Valorificarea potenţialului
turistic şi piscicol al Dunării călărăşene prin stabilirea de trasee turistice acvatice şi
dezvoltarea de facilităţi de transport şi cazare lacustră », în cadrul Programului
Operaţional pentru Pescuit.
Nu sunt amendamente.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 13 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean
Călăraşi, în calitate de solicitant, la depunerea proiectului « Promovarea patrimoniului
natural în zona Dunării călărăşene prin eco-turism », în cadrul Programului Operaţional
pentru Pescuit.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
La punctul „Diverse” domnul consilier Muşat Emil are o solicitare de făcut. Aveţi
cuvântul domule consilier.
Domnul Muşat Emil:
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, la momentul acesta este în vigoare Planul de
Dezvoltare al judeţului Călăraşi în perioada 2007 - 2013. Acesta a fost adoptat prin
hotărâre de consiliu. Se apropie termenul finalizării perioadei pentru care a fost elaborat
acest document. În acest context domnule preşedinte, vă rog să pregătiţi şi să prezentaţi
Consiliului Judeţean şi călărăşenilor un material, un raport din care să reiasă nivelul
realizărilor obiectivelor propuse, dar şi paşii concreţi care au fost făcuţi pentru a ajunge la
dezideratul expus în viziune. Este necesar şi vă rog să dispuneţi pe alt material, să fie
menţionate şi analizate pe scurt dificultăţile sau piedicile întâmpinate care au determinat
realizarea într-un grad mai mic a diferitelor obiective. Cunoaşterea acestora este utilă
pentru elaborarea viitoarei strategii dar şi la elaborarea Planului de acţiuni şi al activităţilor
concrete pentru realizarea obiectivelor propuse.
De asemenea, consider că este nevoie ca adoptarea Strategiei de dezvoltarea
judeţului Călăraşi pentru următorul interval 2014 - 2020, să fie aprobată până la sfârşitul
anului 2013 sens în care demersurile pentru consultarea comunităţilor locale, a societăţii
civile şi a instituţiilor publice să fie demarate neîntârziat. Este nevoie de consultarea
acestora deoarece strategia de dezvoltare nu trebuie să rămână doar un document de
arhivă, nu trebuie să rămână doar un document care să arate ce viziuni şi ce intenţii bune
avem, ci trebuie să fie documentul programativ care să stea la baza întregii activităţi a
Consiliului Judeţean de la constituire şi adoptarea bugetului, până la constituirea măsurilor
concrete pentru fiecare domeniu de activitate şi pentru fiecare localitate. În acest sens,
consider că pentru perioada 2014 - 2020, în viitoarea strategie trebuie acordată o atenţie
aparte măsurilor ce urmează a fi adoptate, pentru a asigura activitatea economică a
fiecărei localităţi din judeţ, pentru constituirea unei reţele a economiilor locale. Toate
acestea consider că se pot realiza numai prin implicarea totală a Consiliului Judeţean.
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă mulţumesc domnule consilier, o să vă dau răspunsul pe loc la ambele probleme
pe care le-aţi ridicat. În momentul în care vom termina şi exerciţiul bugetar la anului 2013,
vom face un raport pentru perioada 2007–2013 unde trebuie să avem toate cifrele adunate
şi, probabil, acest raport îl vom prezenta undeva în luna martie 2014.
În ceea ce priveşte Planul de dezvoltare pentru perioada 2014 – 2020, acest
document este în lucru şi, probabil, îl vom prezenta în luna noiembrie anul acesta. Acolo
intră în special subiecte pe care noi le-am abordat şi în şedinţele de Consiliu Judeţean şi
în discuţiile cu presa. Să vă dau şi câteva exemple: avem în intenţie să construim o
hidrocentrală, să construim un parc industrial, vom fi parte în construcţia Canalului
Dunărea – Bucureşti şi altele. Sunt numai câteva din proiectele mari care vor fi cuprinse în
această strategie de dezvoltare. Acestea pe lângă proiectele specifice: modernizarea şi
dezvoltarea municipiului Călăraşi, modernizarea municipiului Olteniţa şi a oraşului Lehliu şi
multe altele. Toate acestea le veţi găsi în Strategia de dezvoltare a judeţului Călăraşi pe
care o vom prezenta în şedinţa de consiliu din luna noiembrie anul acesta. Poate vă
întrebaţi de ce atunci; pentru că până atunci vom şti exact când va avea loc viitoarea
finanţare, vom şti exact care sunt nişele pe care putem să intrăm. Noi, pe fiecare nişă care
se deschide, vom încerca să prindem un proiect mai mare sau mai mic.
Dorinţele şi gândirea noastră pe termen lung este foarte curajoasă dar trebuie să
avem şi şansa să ducem la bun sfârşit. Dacă vom reuşi să legăm cele două mari proiecte
şi anume construirea unei hidrocentrale şi contruirea Canalului Dunărea-Bucureşti, pentru

o perioadă destul de lungă judeţul Călăraşi nu va avea probleme. Şi ca să închei subiectul
acesta, vă spun că avem foarte multe aspecte şi pentru dezvoltarea agriculturii. Şi aici mă
refer la faptul că 1000.000.000 euro vor intra în exerciţiul bugetar 2014 – 2020 pentru
irigaţii în toată ţara, unde 176.000 ha vor fi supuse irigării construindu-se reţele noi de
irigaţii. Acestea sunt numai câteva aspecte.
Domnul Muşat Emil:
În ceea ce priveşte elaborarea documentului, pentru că este un document de
interes judeţean, bineînţeles că executivul are sarcina de a-l elabora dar vă solicitam şi
implicarea Consiliului Judeţean, a consilierilor judeţeni. Nouă ne este pus la mapă dar,
doar în câteva zile nu poate fi şi analizat şi formulat amendamente dacă este cazul,
obiecţiuni sau solicitări. Este puţin mai dificil.
Domnul Filipescu Răducu George:
Este domnule consilier, dar eu nu pot să prezint un document programatic pe o
perioadă de 6 ani de zile fără să ştiu exact toate sursele de finanţare care se deschid în
această perioadă. Domnii consilieri judeţeni pot să facă orice proiect de hotărâre pe care
să-l supună votului şi este binevenit pentru îmbogăţirea acestui document programatic pe
perioada 2014 – 2020. Oricum, cert este că nu putem să prezentăm acest document
programatic mai devreme de luna noiembrie. Ideea este că noi ne pregătim şi ne axăm în
primul rând pe proiecte mari despre care am mai discutat şi în şedinţele de consiliu
anterioare. Am uitat să vă spun că vom mai face două reţele rutiere care leagă sudul
judeţului cu autostrada. O intrare să fie pe Fundulea şi una pe Lehliu. De ce vrem să
facem treaba asta? Pentru că sunt finanţate. Există în documentele pe care le au cei de la
U.E. ideea ca întregi suprafeţe de regiuni, în cazul nostru judeţ, să poată să fie legate de
reţele rutiere de transport rapid, adică de autostrăzi. Deci, în încheiere, vă spun că
dumneavoastră puteţi veni cu orice tip de proiect de hotărâre în întâmpinarea acestui
document programativ. Orice idee este binevenită. Şi acum să continuăm.
Deoarece buletinele de vot pentru proiectul de hotărâre nr. 4 privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Comitetul judeţean de iniţiativă pentru
constituirea Camerei Agricole sunt pregătite, haideţi să vă explic procedura de vot. Sunt
două buletine de vot, unul pentru titular iar celălalt pentru supleant. Fiind o singură
propunere pe fiecare buletin, cei care doriţi persoana respectivă lăsa-ţi buletinul aşa cum
este, iar cei care nu doriţi acea persoană, o tăiaţi. Să începem procedura de vot.
(Domnii consilieri sunt invitaţi la vot în ordinea alfabetică)
După terminarea procedurii de vot, Preşedintele Comisiei de validare, domnul
consilier Muşat Emil dă citire procesului verbal de consemnare a votului.
Domnul consilier Vrăjitoru Sorinel Marian a obţinut: 25 voturi „pentru”, 2 voturi
„contra” din 27 consilier judeţeni prezenţi;
Doamna consilier Craiu Jolan a obţinut: 26 voturi „pentru”, 1 vot „contra” din 27
consilieri judeţeni prezenţi.
În concluzie, domnul consilier Vrăjitoru Sorinel Marian a fost ales reprezentantul
titular al Consiliului Judeţean Călăraşi în Comitetul judeţean de iniţiativă pentru
constituirea Camerei Agricole, iar doamna consilier Craiu Jolan a fost aleasă ca
reprezentant supleant.
Domnul Filipescu Răducu George:
Deci, în urma votului dumneavoastră, proiectul de hotărâre nr. 4 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Comitetul judeţean de
iniţiativă pentru constituirea Camerei Agricole a fost aprobat.
Acestea fiind spuse, închei lucrările şedinţei noastre de astăzi, vă mulţumesc pentru
participare şi vă doresc o zi bună în continuare.
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