ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 11069/31.10.2013
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 31 Octombrie 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată
prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 300/25.10.2013
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 30 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Miu Mihai – director adjunct al D.C.E.P. Călăraşi;
- domnul Neagu Marian – director al Muzeului Dunărea de Jos Călăraşi;
- domnul Minciună Tudorică – primar al comunei Mitreni;
- domnul Iancu Marian – primar al comunei Mînăstirea;
- doamna Caracotă Valentina – reprezentant al D.G.F.P. Călăraşi;
- 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 30 din
30 de consilieri judeţeni în funcţie. Din punct de vedere al regulamentului, şedinţa este statutară.
Domnul Dragu Nicolae:
Domnule Preşedinte, propun mai întâi să ţinem un moment de reculegere pentru cei doi medici care
au decedat de curând, domnul doctor Ioniţă Alexandru şi doamna doctor Carmen Popescu. Au fost doi
medici eminenţi.
(Toată sala ţine un moment de reculegere)
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă mulţumesc, să continuăm. La mape aveţi procesul verbal ale şedinţei extraordinare din data de
09.10.2013. Dacă nu aveţi amendamente sau observaţii, supun la vot procesul verbal.
În unanimitate aprobat.
La ordinea de zi vom face o modificare şi anume: proiectul de hotărâre nr. 5 privind vânzarea prin
licitaţie publică cu strigare a unui imobil din domeniul privat al judeţului Călăraşi şi din administrarea
Consiliului Judeţean Călăraşi şi proiectul de hotărâre nr. 8 privind însuşirea proiectului de stemă a Judeţului
Călăraşi, pe care vă propun să le retragem de pe ordinea de zi din cauza unor probleme care au apărut
între timp.
Supun la vot această modificare.
În unanimitate aprobată.
Ordinea de zi modificată va fi următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Judeţului Călăraşi la 30
septembrie 2013.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2013.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 35/2013, privind aprobarea utilizării
excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2012, în exerciţiul bugetar al anului 2013.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor ajutoare unităţilor administrativ – teritoriale aflate în
situaţii de extremă dificultate din fondul de rezervă bugetară în bugetul propriu al judeţului Călăraşi pe anul
2013.
5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri imobile aflate în patrimoniul
judeţului Călăraşi, Centrului Cultural Judeţean Călăraşi.
6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului
situat în municipiul Călăraşi, str. Sloboziei, nr. 27, judeţul Călăraşi.
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7. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 42/2013 privind aprobarea
participării Consiliului Judeţean Călăraşi în calitate de solicinant la depunerea proiectului “Sistem informatic
pentru un management informaţional performant în judeţul Călăraşi, în cadrul Programului Operaţional
Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară 3 – Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public.
9. Proiect de hotărâre privind emiterea unei licenţe de traseu, în vederea efectuării transportului
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Călăraşi.
11. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de lucru pentru coordonarea elaborării
Strategiei de dezvoltare a Judeţului Călăraşi pentru perioada 2014 – 2020.
12. Diverse.
Supun la vot ordinea de zi în noua formă.
În unanimitate aprobată.
Domnul Filipescu Răducu George:
De asemenea, propun să dau citire numai titlului proiectelor de hotărâri având în vedere faptul că
ele au fost studiate de dumneavoastră în şedinţele de comisii. Acolo unde sunt amendamente sau
obiecţiuni, le vom discuta şi le vom supune votului.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Judeţului Călăraşi la 30
septembrie 2013.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2013.
Domnul Filipescu Răducu George:
Aici avem un amendament formulat de domnul consilier Barbu Valentin şi anume: a apărut o situaţie
de urgenţă şi avem intenţia să ducem către Spitalul Judeţean de Urgenţă suma de 60.000 lei pentru a putea
să le deblocăm conturile şi să încerce în continuare, cu finanţările de la Casa de Sănătate, să-şi plătească
apa, curentul electric şi toate celelalte utilităţi care sunt restante la această oră. Aceasta ideea pe care vrem
să mergem şi consider că este un lucru bun pe care vrem să-l facem.
Domnul Muşat Emil:
Şi banii de unde se iau?
Domnul Filipescu Răducu George:
Banii se iau din fondul de rezervă al Consiliului Judeţean.
Supun la vot amendamentul formulat de domnul consilier Barbu Valentin.
În unanimitate aprobat.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul mai sus menţionat.
(Domnul consilier Dinulescu Marian nu participă la vot)
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 3 pentru modificarea Hotărârii nr. 35/2013, privind aprobarea utilizării
excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2012, în exerciţiul bugetar al anului 2013.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind aprobarea unor ajutoare unităţilor administrativ – teritoriale aflate
în situaţii de extremă dificultate din fondul de rezervă bugetară în bugetul propriu al judeţului Călăraşi pe
anul 2013.
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre am înţeles că aveţi de făcut câteva amendamente datorită unor situaţii
de ultim moment care au apărut, pentru într-ajutorarea unor localităţi. Vă rog, vă ascult.
Domnul Sbârcea Marius Virgil:
Suma de 20.000 lei pentru acoperişul Căminului Cultural din comuna Ştefan cel Mare.
Domnul Filipescu Răducu George:
2

Supun la vot amendamentul.
Amendamentul a fost aprobat cu: 29 voturi „pentru” şi 1 „abţinere”: Muşat Emil.
Domnul Vrăjitoru Sorinel Marian:
Suma de 30.000 lei pentru şcoala din comuna Ileana.
Domnul Filipescu Răducu George:
Supun la vot amendamentul.
Amendamentul a fost aprobat cu: 29 voturi „pentru” şi 1 „abţinere”: Mandache Gheorghe.
Domnul Pandea Ciprian:
Suma de 30.000 lei pentru şcoala din comuna Săruleşti.
Domnul Filipescu Răducu George:
Supun la vot amendamentul.
În unanimitate aprobat.
Domnul Rădulescu Gabriel:
Domnule preşedinte, ştiu că este o problemă cu un grup sanitar la şcoala din Potcoava, comuna
Independenţa. Ar avea nevoie de suma de 35.000 lei, dar dacă am putea să-i ajutăm cu 15.000 lei măcar,
ar fi bine.
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnule consilier, vreau să vă spun următorul lucru: ei n-au depus documentele. Din momentul în
care tu ca primărie, n-ai depus un document pentru ca să obţii nişte bani, nu ai cum să-l bagi în plenul
şedinţei. E foarte complicat să mai găsim aceşti bani, pentru că şi aşa ce-am aplicat este excedent peste
tot. Această comună a tot primit bani în repetate rânduri, cred că este cazul să mai aştepte şi ei un pic;
poate o lună, două sau poate la anul.
Dacă mai sunt alte amendamente, vă rog.
Doamna Iliescu Eugenia:
Suma de 60.000 lei pentru comuna Plătăreşti. Pentru plata salariilor, are conturile blocate.
Domnul Filipescu Răducu George:
Supun la vot amendamentul.
În unanimitate aprobat.
Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele
menţionate mai sus.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind darea în administrare a unor bunuri imobile aflate în patrimoniul
judeţului Călăraşi, Centrului Cultural Judeţean Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 6 privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea
imobilului situat în municipiul Călăraşi, str. Sloboziei, nr. 27, judeţul Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul consilier Dinulescu Marian nu participă la vot)
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 7 privind constituirea 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 şi completarea Hotărârii nr. 42/2013 privind aprobarea
participării Consiliului Judeţean Călăraşi în calitate de solicinant la depunerea proiectului “Sistem informatic
pentru un management informaţional performant în judeţul Călăraşi, în cadrul Programului Operaţional
Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară 3 – Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 9 privind emiterea unei licenţe de traseu, în vederea efectuării transportului
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.
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Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 10 pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 11 privind constituirea Grupului de lucru pentru coordonarea elaborării
Strategiei de dezvoltare a Judeţului Călăraşi pentru perioada 2014 – 2020.
Domnul Filipescu Răducu George:
La propunerea domnului consilier Vrăjitoru Sorinel Marian înfiinţăm această comisie, care trebuie să
fie reprezentată de câte un membru al fiecărui partid şi din trei reprezentanţi ai Consiliului Judeţean ce se
vor ocupa efectiv de această problemă. Este vorba de domnul director Ştefan Daniel care se ocupă cu
partea de dezvoltare, domnul director Vasilescu Sorin care se ocupă cu partea de investiţii şi domnul
Tudone Dumitru care se ocupă de partea juridică. Direcţia care va elabora acest proiect şi va fi subordonată
acestei comisii va fi Direcţia Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe.
Vă rog acum să faceţi propuneri pentru membri.
Domnul Petcu Victor:
O propun pe doamna consilier Craiu Jolan ca reprezentant al PP-DD.
Domnul Ştefan Ion:
Îl propun pe domnul consilier Vrăjitoru Sorinel Marian ca reprezentant al PSD.
Domnul Barbu Valentin:
Îl propun pe domnul consilier Drăgan Marian ca reprezentant al PNL.
Doamna Pascu Violeta:
Îl propun pe domnul consilier Manea Ionel ca reprezentant al UNPR.
Domnul Mihai Ion:
Îl propun pe domnul vicepreşedinte Georgescu Bogdan George ca reprezentant al PC.
Domnul Manea Ionel:
Îl propun pe domnul consilier Muşat Emil ca reprezentant al PDL.
Domnul Popa Marian:
Îl propun pe domnul Mandache Gheorghe ca reprezentant al PNŢCD.
Domnul Filipescu Răducu George:
Deci aceasta este echipa împreună cu cei trei reprezentanţi ai Consiliului Judeţean şi cu Direcţia
Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Înainte de a încheia lucrările şedinţei noastre de astăzi, vă aduc la cunoştinţă că începând cu data
de 05 noiembrie până pe data de 22 noiembrie voi fi plecat în concediu de odihnă.
Vă mulţumesc pentru participare şi vă doresc o zi bună în continuare.
PREŞEDINTE,
ing. Răducu George FILIPESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Întocmit,
Deliu Vetuţa
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