ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr.12223/ 29.09.2014
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 29 Septembrie 2014, în şedinţa ordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr. 399/24.09.2014
Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Georgescu Bogdan-George, 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
ordinară.
La lucrările şedinţei au participat 26 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie, fiind
absenţi motivat: Filipescu Răducu George, Ştefan Ion, Iliescu Eugenia şi Enciu Niculae.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- doamna Nicolae Tudora – director DGASPC Călăraşi;
- doamna Chiru Mariana – director medical Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi;
- domnul Constantinescu Leontin – director CAMS Călăraşi;
- domnul Miu Mihai – director adjunct DCEP Călăraşi;
- domnul Ivan Iulian- Autoritatea Electorală Permanentă;
- doamna Ionescu Ruxandra – inspector asistent – Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Călăraşi;
- domnul Nuţu Marcel – inginer - S.C.ECOAQUA S.A. Călăraşi;
- directori ai Direcţiilor şi Compartimentelor Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi ai mass – media.
Domnul Georgescu Bogdan-George:
Buna ziua stimaţi colegi, suntem prezenţi 25 din 30 de consilieri în funcţie. Din punct
de vedere al regulamentului şedinţa este statutară. Declar deschise lucrările şedinţei noastre
de astăzi.
Aveţi în faţă procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 16.09.2014. Dacă nu sunt
amendamente, îl supun la vot.
În unanimitate aprobat.
Ordinea de zi a şedinţei ordinare avea nouă proiecte.
Întrucât şedinţa a fost amânată câteva zile, aş dori să vă supun aprobării completarea
acestei ordini de zi cu Proiectul de hotărâre privind emiterea licenţelor de traseu societăţii
ALITRANS COM.SRL în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, fiind vorba de transportul elevilor pe traseele Borcea-Călăraşi şi
Ulmu –Călăraşi.
Supun la vot completarea ordinii de zi.
În unanimitate aprobat.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul
2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară pentru
acordarea de ajutoare de extremă dificultate pentru unităţile administrativ-teritoriale, pe anul
2014.
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3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 2/2014 privind repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a
sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de
capital şi pentru cofinanţarea proiectelor de infrastructură şi a programelor de dezvoltare
locală, pe unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-2017.
4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea imobilului situat în municipiul Olteniţa, str. Argeşului, nr. 99, judeţul Călăraşi.
5. Proiect de hotărâre privind trecerea unor spaţii aflate în domeniul privat al judeţului
Călăraşi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Călăraşi, în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.
6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui spaţiu aflat în domeniul
public al judeţului Călăraşi, Autorităţii Electorale Permanente.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 99/2009 privind aprobarea
modalităţii de gestiune a unor servicii de administrare a domeniului public al judeţului
Călăraşi.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Muzeului Dunării de Jos Călăraşi.
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 41/2014 privind aprobarea
suspendării raportului de serviciu al domnului Miţa Laurenţiu din funcţia publică de conducere
de Director executiv al Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Călăraşi.
10. Proiect de hotărâre privind emiterea licenţelor de traseu societăţii ALITRANS
COM.SRL în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale.
10. Diverse.
Supun la vot ordinea de zi modificată.
În unanimitate aprobată.
Domnul Dragu Nicolae: Înainte de a începe dezbatere ordinii de zi, vă propun să
ţinem un moment de reculegere în amintirea fostului nostru coleg, consiler judeţean Ciulinaru
Ion, decedat de curand, fost director al Direcţiei Agricole Judeţene Călăraşi.
S-a ţinut un moment de reculegere în amintirea domnului Ciulinaru Ion, consilier
judeţean timp de două mandate.
Domnul Georgescu Bogdan-George:
Vă rog să-mi permiteţi să dau citire numai titlului proiectelor de hotărâri, deoarece
dumneavoastră le-aţi studiat deja în şedinţele de comisii. Acolo unde sunt amendamente sau
discuţii, le vom analiza şi apoi le vom supune la vot.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Proiectul de hotărâre nr. 1 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi
pe anul 2014.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiectul de hotărâre nr. 2 privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară
pentru acordarea de ajutoare de extremă dificultate pentru unităţile administrativ-teritoriale, pe
anul 2014.
Domnul consilier Enciu Eugen-Marian nu participă la vot.
Domnul Georgescu Bogdan-George:
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La acest proiect, domnul consilier Rogoz Nicole a formulat un amendament, privind
suplimentarea cu suma de 2000 lei aferentă cantităţii de 500 tone de zgură, pentru străzile
din comuna Grădiştea.
Doamna director economic a Consiliului Judeţean confirmă existenţa acestei sume
necesare pentru această suplimentare.
Domnule consiler, daca vreţi să adăugaţi ceva la cele spuse anterior.
Domnul Rogoz Nicolae:
Vreau să aduc la cunoştinţa Consiliului Judeţean că în comuna Grădiştea situaţia
drumurilor interioare este catastrofală. Am considerat că suplimentarea cerută este un lucru
benefic pentru cetăţenii acestei comune, care de mai bine de douăzeci de ani, nu au avut
prilejul să acceseze un proiect privind drumurile interioare.
Domnul Georgescu Bogdan-George:
Supun la vot amendamentul formulat.
În unanimitate aprobat.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat mai sus.
În unanimitate aprobat.
Proiectul de hotărâre nr. 3 pentru modificarea Hotărârii nr. 2/2014 privind repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a
sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de
capital şi pentru cofinanţarea proiectelor de infrastructură şi a programelor de dezvoltare
locală, pe unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-2017.
A intrat în sală domnul consilier Drăgan Marian.
Domnul Georgescu Bogdan-George:
La acest proiect, domnul consilier Pandea Ciprian a formulat un amendament,
propunând relocarea sumei de 96000 repartizaţi comunei Ştefan cel Mare, pentru Parc
Fotovoltaic, către finanţarea proiectului -Achiziţie de utilaje ISU-comuna Ştefan cel Mare.
Supun la vot amendamentul formulat.
În unanimitate aprobat.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat mai sus.
În unanimitate aprobat.
Proiectul de hotărâre nr. 4 privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea imobilului situat în municipiul Olteniţa, str. Argeşului, nr. 99, judeţul Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
În unanimitate aprobat.
Proiectul de hotărâre nr. 5 privind trecerea unor spaţii aflate în domeniul privat al
judeţului Călăraşi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Călăraşi, în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
În unanimitate aprobat.
Proiectul de hotărâre nr. 6 privind darea în administrare a unui spaţiu aflat în
domeniul public al judeţului Călăraşi, Autorităţii Electorale Permanente.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
În unanimitate aprobat.
Proiectul de hotărâre nr. 7 pentru modificarea Hotărârii nr. 99/2009 privind aprobarea
modalităţii de gestiune a unor servicii de administrare a domeniului public al judeţului
Călăraşi.
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Domnul consilier Rădulescu Gabriel nu participă la vot.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
În unanimitate aprobat.
Proiectul de hotărâre nr. 8 privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Muzeului Dunării de Jos Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
În unanimitate aprobat.
Proiectul de hotărâre nr. 9 pentru modificarea Hotărârii nr. 41/2014 privind aprobarea
suspendării raportului de serviciu al domnului Miţa Laurenţiu din funcţia publică de conducere
de Director executiv al Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Călăraşi.
Domnul consilier Dragu Nicolae nu participă la vot.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
În unanimitate aprobat.
Proiectul de hotărâre nr. 10 privind emiterea licenţelor de traseu societăţii ALITRANS
COM.SRL în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
În unanimitate aprobat.
Domnul Dragu Nicolae:
Propun instituirea titlului de Cetăţean de onoare al judeţului Călăraşi.
În acest sens, domnul secretar să elaboreze documentaţia necesară, pentru ca
personalităţile judeţului nostrum să primească acest titlu.
Domnul Georgescu Bogdan-George:
Trebuie pregătit un regulament şi supus aprobării. O să gândim o formulă şi dacă vor fi
probleme de discutat, vom lua legătura cu dumneavoastră pentru aceste discuţii, în privinţa
elaborării regulamentului.
La punctual “Diverse” nu sunt comentarii.
Ordinea de zi fiind epuizată,vă mulţumesc pentru participare şi vă doresc o zi bună.

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

VICEPREŞEDINTE,
Bogdan-George GEORGESCU

Întocmit,
Consilier,
Gîdea Iliana
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