ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 9164/01.07.2016
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 01 Iulie 2016, în şedinţa extraordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr. 201/29.06.2016
Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Iliuță Vasile, Președinte 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 28 din 31 de consilieri judeţeni în funcţie, fiind
absenți motivat: Deculescu Valentin Dumitru, Șerban Jenel, Tîlpeanu Ilie.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Stan Ion – director Camera Agricolă Călăraşi;
- doamna Nicolae Tudora – director DGASPC Călărași;
- domnul Miu Mihai – director DCEP Călărași;
- domnul Constantinescu Leontin – director CAMS Călărași;
- doamna Jipa Alina Penelopa – manager Centrul Cultural Județean Călărași;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi ai mass – media.
Domnul Iliuță Vasile:
Bună ziua dragi colegi, suntem prezenți 28 din 31 de consilieri în funcție. Ședința este
statutară, deci declar deschise lucrările ședinței noastre de astăzi.
Aveți la mape procesul verbal al ședinței de constituire a Consiliului Județean Călărași,
din data de 24.06.2016. Supun la vot procesul verbal.
În unanimitate aprobat.
Domnul Iliuță Vasile:
Ordinea de zi este următoarea:
1.Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate.
Acesta este un proiect amânat în ședinta din 24 iunie 2016, la propunerea domnului
Samoilă Ion, pentru a putea veni cu propuneri pentru comisiile de specialitate.
2.Proiect de hotărâre privind numirea Managerului Bibliotecii Județene ”Alexandru
Odobescu” Călărași.
La acest proiect avem formulat un amendament. Am avut discutii cu colegii din grupul
PSD, iar dânșii au propus scoaterea de pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre.
Aici trebuie să dăm dovadă de unitate, să stăm de vorbă, nu pentru că nu ar vota acest
punct ci să clarificăm unele aspecte.
Dau cuvântul domnului Vîrtejanu Liviu, pentru a prezenta motivația acestei propuneri.
Domnul Vîrtejanu Liviu :
Mi se pare anormal, ca în această ședință extraordinară să apară un punct pe ordinea
de zi, privind numirea unui director, aceasta fiind o temă pentru o ședință ordinară. Numim un
director al unei instituții din subordinea consiliului județean și mi se pare necesar să știm câți
participanți au fost la concurs, ce condiții s-au pus la acest concurs. Rog membrii Comisiei de
cultură să analizeze dosarul de concurs de la pornire, de la scoaterea postului la concurs
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până la final la alcătuirea proiectului de hotărâre. Dacă totul este corect, nu este nici o
problemă, de aceea dorim mai multă transparență privind proiectele de hotărâri.
Domnul Iliuță Vasile:
Deci, propuneți scoaterea acestui proiect de hotărâre, de pe ordinea de zi.
Domnul Vîrtejanu Liviu :
Da.
Domnul Iliuță Vasile:
Supun la vot scoaterea proiectului de hotărâre nr. 2 de pe ordinea de zi.
Domnul Tudone Dumitru:
Amendamentul la acest proiect de hotărâre a fost aprobat cu 24 voturi ”pentru”, 3 voturi
”împotrivă”: Barbu Valentin, Magearu Anton, Nedelcu Vasile și o abținere: Dinulescu Marian.
Domnul Magearu Anton:
Dacă îmi permiteți câteva cuvinte. Aș vrea să-l întreb pe domnul Vîrtejanu Liviu, stiind
că este un om care se informează, de data asta parcă nu a vrut. Documentația a existat, este
destul de simplă. În componență are date despre cum s-a organizat concursul, care a fost
tematica, nu e atât de complex pe cât pare. Mai ales că ați fost în executiv vicepreședinte, o
cunoașteți foarte bine pe concurentă, nu știu de ce aveti atâtea abțineri.
Domnul Vîrtejanu Liviu :
Vrem să aflăm care au fost concurenții.
Domnul Magearu Anton:
De ce nu ați citit procesul verbal? Mi se pare că ați început așa, tendențios.
Domnul Vîrtejanu Liviu :
Eu am citit procesul verbal. Dumneavoastră l-ați citit superficial, întrucât materialul nu
conține anexele 1 și 2.
Domnul Iliuță Vasile:
Supun la vot noua ordine de zi, cu amendamentul inclus.
Ordinea de zi a fost aprobată cu 25 voturi ”pentru” și trei abțineri: Barbu Valentin,
Magearu Anton, Nedelcu Vasile.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate.
Domnul Tudone Dumitru:
La acest proiect de hotărâre, trebuie să se supună la vot propunerea numărului de
comisii și componența lor, de către consiliul județean. Câte comisii dorim să avem în
mandatul următor și alcătuirea lor.
Domnul Iliuță Vasile:
Vă propun cinci comisii pentru mandatul 2016-2020, în următoarea alcătuire:
1.Comisia de studii, prognoze economico–sociale, buget–finanţe, integrare europeană
şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului, cu 9 membri.
Supun la vot propunerea.
În unanimitate aprobată.
2.Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor şi ale minorităţilor naţionale, cu 9
membri.
Supun la vot propunerea.
În unanimitate aprobată.
3. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură cu, 7 membri.
Supun la vot propunerea.
În unanimitate aprobată.
4. Comisia pentru servicii publice şi comerţ, cu 5 membri.
2

Supun la vot propunerea.
În unanimitate aprobată
5. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie
socială, sportive şi de agreement, cu 5 membri.
Supun la vot propunerea.
În unanimitate aprobată.
Dacă nu mai sunt alte propuneri, mergem mai departe.
Vă rog să faceți propuneri pentru Comisia de studii, prognoze economico–sociale,
buget–finanţe, integrare europeană şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului.
Domnul Benea Ovidiu:
Din partea grupului PNL, propun să facă parte următorii consilieri: Enciu Niculae,
Găman Ion, Rădulescu Gabriel, Deculescu Valentin-Dumitru, Rogoz Nicolae.
Domnul Samoilă Ion:
Din partea grupului PSD, propun să facă parte următorii consilieri: Cristodor DanEugen, Samoilă Ion, Vrăjitoru Sorinel-Marian.
Domnul Tudone Dumitru:
Dacă-mi permiteți, domnul Șerban Jenel și-a exprimat dorința de a face parte din
Comisia juridică din partea grupului ALDE și, în această situație, mai este doar un
reprezentant al grupului ALDE, domnul Dumbravă Virgil Marian. Trebuie să-i cerem părerea
întrucât va face parte din Comisia de buget.
Domnul Dumbravă Virgil-Marian:
Datorită experienței în administrație, aș fi dorit sa fac parte din Comisia Juridică sau
din Comisia Urbanistică, tinând cont că patru ani de zile am coordonat Direcția de Urbanism
din cadrul Primăriei Călărași. Dacă este posibil conform legii, bineînțeles.
Domnul Tudone Dumitru:
Conform algoritmului politic, grupul ALDE, raportat la procentul obținut, are 0,45
membri pentru a obține un loc în comisia de 7 membri, un loc. În comisia de 9 membri însă,
poate obține un loc.
Domnul Dumbravă Virgil-Marian:
Am înțeles, dacă nu se poate în Comisia de urbanism, atunci o să accept în Comisia
de buget-finanțe.
Domnul Iliuță Vasile:
Vă rog să faceți propuneri pentru Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi
de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor şi ale
minorităţilor naţionale.
Bănea Vergil :
Din partea grupului PNL, propun să facă parte următorii consilieri: Bănescu Laurențiu,
Marin Ioan, Rogoz Nicolae, Bănea Vergil, Deculescu Valentin Dumitru.
Domnul Samoilă Ion:
Din partea grupului PSD, propun să facă parte următorii consilieri: Cristodor Dan
Eugen, Manole Sergiu, Pandea Ciprian.
Domnul Tudone Dumitru:
Și din partea grupului ALDE, Șerban Jenel, care și-a exprimat dorința.
Domnul Iliuță Vasile:
Vă rog să faceți propuneri pentru Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură.
Domnul Enciu Niculae:
Din partea grupului PNL, propun să facă parte următorii consilieri: Benea Ovidiu,
Bănescu Laurențiu, Rădulescu Gabriel, Filimon Mihai.
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Domnul Samoilă Ion:
Din partea grupului PSD, propun să facă parte următorii consilieri: Vîrtejanu Liviu,
Matei Gheorghe, Chiriță George.
Domnul Iliuță Vasile:
Vă rog să faceți propuneri pentru Comisia servicii publice și comerț.
Domnul Bănescu Laurențiu:
Din partea grupului PNL, propun să facă parte următorii consilieri: Ana Titu, Magearu
Anton, Filimon Mihai.
Domnul Samoilă Ion:
Din partea grupului PSD, propun să facă parte următorii consilieri: Sbârcea Marian,
Spiridon Marian.
Domnul Iliuță Vasile:
Vă rog să faceți propuneri pentru Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de agreement.
Domnul Magearu Anton:
Din partea grupului PNL, propun să facă parte următorii consilieri: Tîlpeanu Ilie,
Nedelcu Vasile, Marin Ioan.
Domnul Samoilă Ion:
Din partea grupului PSD, propun să facă parte următorii consilieri: Pațurcă Roxana
Natalia, Munteanu Cristina Laura.
Domnul Iliuță Vasile:
Dacă nu mai sunt alte propuneri, vom face o scurtă pauză până când va pregăti
secretariatul buletinele de vot.
(Domnii consilieri părăsesc sala pentru o scurtă pauză)
Domnul Iliuță Vasile:
Buletinele de vot sunt pregătite, iar domnul secretar ne va citi procedura de vot.
Domnul Tudone Dumitru:
Pe buletinul de vot sunt cele 5 comisii cu numele membrilor propuși, iar
dumneavoastră veți bara numele pe care nu-l doriți, astfel încât vor rămâne nebarate doar
numele consilierilor județeni pe care îi doriți.
(Domnii consilieri sunt invitați în ordinea alfabetică să voteze)
Domnul Iliuță Vasile:
Procedura de vot s-a încheiat, iar domnul președinte al Comisiei de validare este rugat
să dea citire procesului verbal de consemnare a rezultatului votului.
Domnul Rădulescu Gabriel:
În urma votului secret, am constatat următoarele:
Pentru Comisia de studii, prognoze economico–sociale, buget–finanţe, integrare
europeană şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului, domnii consilieri județeni
Enciu Niculae, Găman Ion, Rădulescu Gabriel, Deculescu Valentin Dumitru, Rogoz Nicolae,
Cristodor Dan Eugen, Samoilă Ion, Vrăjitoru Sorinel Marian și Dumbravă Virgil Marian, au
obținut 28 de voturi ”pentru” din 28 de consilieri județeni prezenți la vot.
Pentru Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor şi ale minorităţilor naţionale,
domnii consilieri județeni Bănescu Laurențiu, Marin Ioan, Rogoz Nicolae, Bănea Vergil,
Deculescu Valentin Dumitru, Cristodor Dan Eugen, Manole Sergiu, Pandea Ciprian și Șerban
Jenel, au obținut 28 voturi ”pentru” din 28 de consilieri județeni prezenți la vot.
Pentru Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, domnii
consilieri județeni Benea Ovidiu, Bănescu Laurențiu, Rădulescu Gabriel, Filimon Mihai,
4

Vîrtejanu Liviu, Matei Gheorghe, Chiriță George, au obținut 28 voturi ”pentru” din 28 consilieri
județeni prezenți la vot.
Pentru Comisia pentru servicii publice şi comerţ, domnii consilieri județeni Ana Titu,
Magearu Anton, Filimon Mihai, Sbârcea Marian, Spiridon Marian, au obținut 28 voturi ”pentru”
din 28 consilieri județeni prezenți la vot.
Pentru Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie
socială, sportive şi de agreement, domnii consilieri județeni Tîlpeanu Ilie, Nedelcu Vasile,
Marin Ioan, Pațurcă Roxana Natalia, Munteanu Cristina Laura, au obținut 28 voturi ”pentru”
din 28 consilieri județeni prezenți la vot.
Domnul Iliuță Vasile:
Vă mulțumim domnule președinte. Înseamnă că toți consilierii județeni sunt
reprezentați printr-o comisie și la prima ședință de comisie vreau să vă rog să vă alegeți
președintele și secretarul. Vor fi 4 ani împreună, 4 ani de reușite, să putem să facem bine
județului Călărași și călărășenilor.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerile menționate mai sus.
În unanimitate aprobat.
Vă mulțumesc pentru participare, declar închise lucrările ședinței noastre de astăzi.

PREȘEDINTE,
ec Vasile ILIUȚĂ

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dumitru TUDONE

Întocmit,
Deliu Vetuța
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