ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 3522/04.04.2013
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 04 Aprilie 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi,
convocată prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 70/29.03.2013
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 29 de consilieri judeţeni în funcţie, absenţi
motivaţi fiind: Enciu Niculae şi Mihai Ion.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Neagu Marian – director Muzeului Dunării de Jos Călăraşi;
- doamna Mocanu Steluţa – şef serviciu economic D.G.A.S.P.C. Călăraşi;
- domnul Constantinescu Leontin – director Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi;
- domnul Ghiţă Dumitru – director Biblioteca Judeţeană Călăraşi;
- domnul Miu Mihai – director D.C.E.P. Călăraşi;
- domnul Popa Dragomir – director D.G.F.P. Călăraşi;
- domnul Neagu Cezar – director ECOAQUA 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 27 din 29 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 27.03.2013. Dacă nu
aveţi amendamente sau observaţii, supun la vot procesul verbal.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
La ordinea de zi am mai adăugat două proiecte de hotărâri, care vor fi punctul nr. 8 şi
punctul nr. 9 iar punctul „Diverse” va deveni nr. 10.
Ordinea de zi în noua formulă este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar 2012 în exerciţiul bugetar al anului 2013.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul
2013 şi estimările pentru anii 2014 – 2016, cu anexele acestuia.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor unităţilor sanitare al căror
management a fost preluat de Consiliul Judeţean Călăraşi, pe anul 2013 şi a estimărilor
pentru anii 2014 - 2016.
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o
persoană adultă asistată în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti şi în Centrul de
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Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Plătăreşti, aflate în subordinea Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, pentru anul 2013.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului total al cheltuielilor de funcţionare
ale Centrului de zi pentru primire copii şcolari şi preşcolari din comuna Dragoş Vodă, pentru
anul 2013.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului judeţean pentru asigurarea resurselor
umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2013.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării Preşedintelui Consiliului Judeţean
Călăraşi, Răducu George Filipescu, pentru a participa la Programul de specializare „Fonduri
Europene 2014 – 2020”.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Călăraşi, în
calitate de solicitant, 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 aprobarea transmiterii documentaţiei pentru solicitarea
de trecere a unor imobile, aflate în proprietate publică a statului şi în administrarea
Ministerului Apărării Naţionale, prin U.M. 2547 Străuleşti, în proprietatea publică a judeţului
Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.
10. Diverse.
Supun la vot ordinea de zi în noua formulă.
În unanimitate aprobată.
Domnul Filipescu Răducu George:
De asemenea, propun să nu mai dau citire conţinutului proiectelor de hotărâri cu
excepţia proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului, deoarece acestea au fost deja
studiate de dumneavoastră în şedinţele de comisii. Acolo unde sunt amendamente sau
solicitări, le vom discuta şi apoi le vom supune la vot.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 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. 2 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe
anul 2013 şi estimările pentru anii 2014 – 2016, cu anexele acestuia.
Domnul Filipescu Răducu George:
Aici avem câteva amendamente formulate în şedinţele de comisii şi anume:
Primul amendament: alocarea sumei de 65.000 lei pentru biserica din comuna Independenţa.
Supun la vot amendamentul.
Amendamentul a fost aprobat cu: 26 voturi “pentru” şi 1 “abţinere”: Muşat Emil.
Al doilea amendament: alocarea sumei de 10.000 lei pentru Parohia Vişini.
Supun la vot amendamentul.
Amendamentul a fost aprobat cu: 25 voturi “pentru” şi 2 “abţineri”: Muşat Emil,
Mandache Gheorghe.
Al treilea amendament: alocarea sumei de 20.000 lei pentru Parohia Sfântul Ierarh Nifon.
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Supun la vot amendamentul.
Amendamentul a fost aprobat cu: 26 voturi “pentru” şi 1 “abţinere”: Muşat Emil.
Al patrulea amendament: alocarea sumei de 35.000 lei pentru Parohia Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena – Volna.
Supun la vot amendamentul.
Amendamentul a fost aprobat cu: 26 voturi “pentru” şi 1 “abţinere”: Muşat Emil.
Al cincilea amendament: alocarea sumei de 80.000 lei pentru întocmirea documentaţiei
privind modernizarea DJ 401C, traseul Cucuieţi-Progresu-Sohatu, pe o lungime de 18 km.
Supun la vot amendamentul.
În unanimitate aprobat.
Al şaselea amendament: alocarea sumei de 80.000 lei pentru modernizarea DJ 211D pe
lungimea de traseu cuprinsă între DN 21 (comuna Ştefan Vodă) – DN 3.
Supun la vot amendamentele.
În unanimitate aprobat.
Al şaptelea amendament: alocarea sumei de 10.000 lei pentru obiectivul de investiţii:
“Proiectare şi montaj sistem de supraveghere video, pentru siguranţa cetăţenilor, în municipiul
Călăraşi şi municipiul Olteniţa”.
Supun la vot amendamentul.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Vreau să mai fac o remarcă şi anume: sumele rezultate în urma aprobării acestor
amendamente, vor fi suportate din fondul de rezervă constituit în bugetul propriu al judeţului
Călăraşi, pentru anul 2013.
(Doamna consilier Ghiveciu Camelia părăseşte sala)
Domnul Dragu Nicolae:
Am votat acum, dar trebuia să discutăm şi de drumul de la Mânăstirea Radu Negru
care aparţine de comuna Modelu.
Domnul Filipescu Răducu George:
Drumul de la Radu Negru încercăm să-l finanţăm prin comuna Modelu.
Acestea fiind amendamentele, dau citire fiecărui articol în parte din proiectul de
hotărâre aşa cum este structurat pe titluri, capitole, articole şi anexe.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 24 voturi „pentru” şi 2 „abţineri”: Muşat Emil şi
Mandache Gheorghe.
(Intră în sală doamna consilier Ghiveciu Camelia)
Proiect de hotărâre nr. 3 privind aprobarea bugetelor unităţilor sanitare al căror
management a fost preluat de Consiliul Judeţean Călăraşi, pe anul 2013 şi a estimărilor
pentru anii 2014 - 2016.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul consilier Dinulescu Marian nu a participat la vot)
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o
persoană adultă asistată în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti şi în Centrul de
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Plătăreşti, aflate în subordinea Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, pentru anul 2013.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
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În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind aprobarea cuantumului total al cheltuielilor de
funcţionare ale Centrului de zi pentru primire copii şcolari şi preşcolari din comuna Dragoş
Vodă, pentru anul 2013.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 6 privind aprobarea Planului judeţean pentru asigurarea
resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul
2013.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 7 privind aprobarea deplasării Preşedintelui Consiliului
Judeţean Călăraşi, Răducu George Filipescu, pentru a participa la Programul de specializare
„Fonduri Europene 2014 – 2020”.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul Filipescu Răducu George nu participă la vot)
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 8 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Călăraşi,
în calitate de solicitant, 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 aprobarea transmiterii documentaţiei pentru
solicitarea de trecere a unor imobile, aflate în proprietate publică a statului şi în administrarea
Ministerului Apărării Naţionale, prin U.M. 2547 Străuleşti, în proprietatea publică a judeţului
Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.
Domnul Mandache Gheorghe:
Vă rog să-mi permiteţi să fac un comentariu. Şi în expunerea de motive şi în poziţia
dumneavoastră din material este ceva vag, puteţi să detaliaţi puţin?.
Domnul Filipescu Răducu George:
Deci domnule consilier, de fiecare dată când am avut o iniţiativă sau am vrut să
construim ceva, ne-am lovit de faptul că, Consiliul Judeţean nu are teren. Noi acum profităm
de faptul că aceste unităţi militare pot fi atribuite consiliilor judeţene sau consiliilor locale şi să
luăm în proprietate aceste terenuri care pot fi date fără costuri. Nu ne costa absolut nimic. Ce
vrem să facem acolo, vom vedea în perioada următoare care sunt necesităţile pe care le are
municipiul Călăraşi sau judeţul Călăraşi, totodată ţinând cont şi de axele care se vor deschide
în perioada 2014 – 2020. Se pot face foarte multe pe aceste terenuri, mergând până la ideea
de a construi un mare parc de distracţii aducând sume consistente Consiliului Judeţean. Sau
putem să extindem zona de locuinţe. Deci, putem să-i dăm o utilitate publică fără nici un fel
de problemă în perioada următoare. În orice caz, vă spun clar că nu avem de gând să-l luăm
pentru ca să-l vindem. Este o suprafaţă de teren cu care vrem să intrăm în parteneriat.
Niciodată nu poţi să atragi un partener dacă nu ai teren.
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Domnul Mandache Gheorghe:
Despre această unitate militară s-a mai discutat şi m-am gândit că poate totuşi aveaţi
deja un plan.
Domnul Filipescu Răducu George:
Nu poţi avea un plan dacă nu ai terenul. Ideea pe care o avem v-am explicat-o şi cred
că este suficient.
Domnul Dragu Nicolae:
Am mai avut solicitări şi în anii 2004, 2008, 2009 pentru această unitate militară de
radiolocaţie. Era un proiect european din Italia sau Spania. Vroiau să înfiinţeze un centru
pentru persoane cu handicap din tot centrul Europei şi, vă amintiţi, nu am putut s-o luăm. Este
un lucru benefic dacă facem treaba asta. Am putea, de asemenea, să facem un campus
universitar la unitatea de pe 23 August.
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnule consilier, aţi fost primar, v-aţi lovit de lipsa de proprietăţi la primărie şi aţi
pierdut proiecte importante. De aceea, tot ce putem să luăm o să luăm. O să vin peste o lună
– două la dumneavoastră în Consiliul Judeţean cu propunerea să cumpărăm teren. Va fi
nevoie să cumpărăm teren de la Siderca pentru ca să putem să dăm drumul unui port de
containere împreună cu un partener german. Propunerea dumneavoastră este foarte bună.
Problema este să avem un patrimoniu şi ce vom face în viitor vom vedea.
Domnul Georgescu Bogdan George:
Vreau să adaug ceva cu privire la ceea ce s-a discutat până acum şi mă refer la
această unitate militară pe care o vom prelua. Trebuie să ţinem cont că şi dumneavoastră, ca
şi consilieri judeţeni, aveţi oarecum datoria să veniţi cu idei, aşa cum a făcut şi domnul
consilier Dragu Nicolae, care să contribuie la dezvoltarea societăţii din judeţul Călăraşi.
Vreau să vă reamintesc în cazul în care aţi trecut mai repede peste poiectul de buget,
că pentru U.M. Străuleşti va fi declanşat un concurs de proiecte din care să rezulte anumite
activităţi care vor fi realizate în acea unitate militară. Vreau să vă transmit că suntem deschişi
la orice propunere şi cred că este absolut necesar să avem şi opiniile dumneavoastră vizavi
de dezvoltarea acestei noi proprietăţi pe care intenţionăm să o luăm de la armată. Chiar mi-aş
dori să nu rămânem cu discuţia numai în şedinţa aceasta ci să o purtăm şi în şedinţele
următoare.
Domnul Filipescu Răducu George:
Acestea fiind spuse, dacă nu mai sunt şi alte intervenţii, supun la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dragi colegi, vă mulţumesc pentru participare, închei lucrările şedinţei noastre de
astăzi şi vă doresc o zi bună în continuare.
PREŞEDINTE,
ing. Răducu George FILIPESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Tudone DUMITRU

Întocmit,
Deliu Vetuţa
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